
 

Overeenkomst ouderbijdrage 

 
- Het Kiem Montessori vraagt aan de ouder(s)/verzorger(s) van iedere leerling die op school staat 

ingeschreven, een financiële ouderbijdrage om activiteiten mogelijk te maken en die het karakter 
van de school voor een groot deel bepalen. Deze ouderbijdrage heeft van wetswege een vrijwillig 
karakter, maar de school doet een dringend beroep op alle ouders deze ouderbijdrage te betalen. 
 

- De school gebruikt deze bijdrage voor het bekostigen van zaken die het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen niet vergoedt. De hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage 
wordt jaarlijks door de school vastgesteld en behoeft de instemming van de 
medezeggenschapsraad. Een specificatie van de ouderbijdrage treft u jaarlijks in de schoolgids. 

 
- Door het tekenen van deze overeenkomst geven de ouders te kennen de jaarlijkse ouderbijdrage 

te willen betalen. Op deze manier heeft de school heeft tijdig inzicht in de beschikbare gelden. 
Voor ouders die de bijdragen aantoonbaar niet kunnen opbrengen kan er een reductie- of 
kwijtscheldingsregeling worden getroffen. Restitutie is niet mogelijk. 

 
- Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van inschrijving tot schoolverlaten. Voor 

een leerling, die in de loop van het schooljaar wordt in- of uitgeschreven, wordt een evenredig 
deel van de ouderbijdrage afgerekend. 

 
- Met betrekking tot de betaling kan er worden gekozen voor betaling via overschrijving; IDeal; 

automatische incasso of contant, in een of meer termijnen. Voor alle opties ontvangt u jaarlijks 
eenmalig een factuur. Voor de betaling ontvangt u van de afzender noreply@wiscollect.nl een e-
mail met een betalingslink en opties om uw keuze voor de betaling door te geven. 

 
- Er zijn ouders die meer willen betalen dan het bedrag van de ouderbijdrage, bedoeld om het Kiem 

Montessori onderwijsconcept extra te ondersteunen en voor alle leerlingen te realiseren. Hierbij 
het vriendelijk verzoek om de extra ouderbijdrage over te maken middels een aparte 
overschrijving naar het rekeningnummer van het MSA o.v.v. Solidariteitsfonds ouderbijdrage, 
[naam leerling], [naam school] en [klas]. Ouders die de ouderbijdrage aantoonbaar niet kunnen 
opbrengen kunnen mogelijk aanspraak maken op de gelden uit het solidariteitsfonds. 

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Directie Kiem Montessori 

 

 

Voor akkoord: 

 

De ouders/ verzorgers van ………………………………………………..[naam leerling] gaan akkoord 

met de betaling van de jaarlijkse ouderbijdrage van het Kiem Montessori te Amsterdam. 

 

 

Datum: ……………………………………………..  Plaats:  …………………………………….  

 

  

Naam ouder: ………………………………………  Handtekening: …………………………… 


