Oudervereniging Openbare Montessorischool Parijsch
Van: Penningmeester Oudervereniging
Betreft: Ouder- en overblijfbijdrage schooljaar

Geachte ouder/verzorger,
Namens de oudervereniging van de Montessorischool Parijsch heet ik u en uw kind hierbij van harte welkom op onze
school. De oudervereniging organiseert samen met de leerkrachten de feesten en evenementen op school. De
ouders/verzorgers van de kinderen op onze school worden automatisch lid van de vereniging. De oudervereniging
legt aan het begin van ieder schooljaar verantwoording af over de door haar gedane uitgaven in het afgelopen
schooljaar.
Zoals u zal zijn verteld door de schooldirectie is voor ieder kind jaarlijks een ouder- en overblijfbijdrage verschuldigd.
De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage per leerling, waarvan allerlei activiteiten op school worden betaald. U
kunt hierbij o.a. denken aan de kinderboekenweek, de feestdagen, het schoolreisje/ bovenbouwkamp en sport- en
speldagen. Al deze activiteiten worden samen met de leerkrachten door de oudervereniging georganiseerd en de
kosten hiervan worden uit de ouderbijdrage betaald. Deze bijdrage komt geheel ten goede aan de kinderen en staat
alleen ter beschikking van de oudervereniging en niet van de school.
De jaarlijkse ouderbijdrage is momenteel door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op EUR 55,00 per kind.
Kinderen, die na 1 februari van het lopende schooljaar op school beginnen, betalen EUR 27,50.
De overblijfbijdrage
Zoals u door de directie zal zijn uitgelegd, heeft de Montessorischool het principe dat ieder kind overblijft tijdens de
lunchpauze op school.
De overblijfbijdrage is een verplichte bijdrage die verschuldigd is per kind dat tussen de middag overblijft. Uit deze
bijdrage worden de overblijfouders en pleinwachten betaald en de kosten van de overblijfcoördinator.
De overblijfcoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van de overblijfroosters (welke ouder blijft wanneer
over) en het inplannen van de pleinwachten. De jaarlijkse overblijfbijdrage is door de Algemene Ledenvergadering
momenteel vastgesteld op EUR 45,00 per kind. Kinderen, die na 1 februari van het lopende schooljaar op school
beginnen, betalen EUR 22,50. Indien uw kind onverhoopt niet overblijft, gelieve dan even contact op te nemen via
het e-mailadres onder aan deze brief.
Automatische incasso
In de algemene ledenvergadering is bepaald dat het jaarlijks verschuldigde bedrag wordt geïnd door middel van een
eenmalig door u af te geven machtiging tot automatische incasso. Het verschuldigde bedrag zal elk jaar in 4
termijnen worden geïnd. De machtiging tot incasso blijft geldig tot uw kind(eren) de school verla(a)t(en). Dit
vergemakkelijkt het proces van de arbeidsintensieve inning (vrijwilligerswerk) en geeft u de mogelijkheid om
gespreid te betalen (op veler verzoek).
Gelieve bijgaand machtigingsformulier volledig in te vullen. Let er goed op dat de tenaamstelling van het IBAN
correct is.
Het verschuldigde bedrag wordt in vier gelijke delen in de maanden september, oktober, januari en februari van het
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schooljaar van uw rekening afgeschreven. Ik verzoek u de machtiging tot incasso te deponeren in het postvakje van
e
de OR. Deze staat in de docentenkamer op de 1 etage (kast naast de keuken). U kunt de machtiging ook opsturen
naar F.H. van der Salm, Bijenstraat 4, 4105 DX Culemborg.
Indien uw kind na 1 oktober van het lopende schooljaar op school is begonnen, verzoeken wij u de betaling over het
eerste schooljaar zelf te voldoen op IBAN NL19 RABO 0312 5933 68 t.n.v Ouderraad OBS Parijsch o.v.v. de voor- en
achternaam van uw kind. De incasso zal dan pas voor het eerst geïnd worden in het tweede schooljaar van uw kind.
Als er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op via onderstaand e-mailadres.
Vriendelijke groet,
Namens de Oudervereniging, Frank van der Salm
E-mail: penningmeester.montessori@gmail.com
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Machtiging tot automatische incasso
Machtiging tot automatische incasso van de jaarlijkse, door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen, ouder/overblijfbijdrage van uw schoolgaande kind(eren). Deze machtiging wordt verleend aan de Oudervereniging
Openbare Montessorischool Parijsch te Culemborg gedurende de schooljaren van uw kind(eren):

Voor- en achternaam
kind(eren)

Groep

Schoolgaand
per

Ouderbijdrage
*

Overblijfbijdrage
*

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

*Doorhalen wat niet van toepassing is

0
0

Ik heb reeds oudere kind(eren) op deze school
Mijn kind(eren) is (zijn) na 1 oktober van het lopende schooljaar op school begonnen. Ik maak de bijdrage
e
over het 1 schooljaar zelf over op IBAN NL19 RABO 0312 5933 68 t.n.v Ouderraad OBS Parijsch o.v.v. de
voor- en achternaam van mijn kind

Ondergetekende machtigt de Oudervereniging Openbare Montessorischool Parijsch (incassant ID
NL08ZZZ51695014000) om het totaal verschuldigde bedrag elk schooljaar in vier gelijke maandelijkse termijnen af te
schrijven van zijn of haar IBAN. Let op: s.v.p. de machtiging tot incasso z.s.m. deponeren in het postvakje van de OR
e
in de docentenkamer op de 1 etage dan wel opsturen naar: F.H. van der Salm, Bijenstraat 4, 4105 DX Culemborg.
De machtiging verliest zijn geldigheid zodra uw kind de school verlaat en zal dan worden stopgezet.
Uw naam (tenaamstelling IBAN):
_______________________________________________________________
Uw adres, postcode en woonplaats:
_______________________________________________________________
Uw e-mailadres:
_______________________________________________________________
Uw IBAN:
_______________________________________________________________
Datum:
_______________________________________________________________
Handtekening:
_______________________________________________________________
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