
         Vrijwillige ouderbijdrage Schooljaar 2021/2022 
 
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s)  
 
Schooljaar 2021/2022 is alweer van start gegaan. De eerste activiteiten worden alweer gepland. We 
hopen dat we door middel van jullie bijdrage weer veel mooie activiteiten voor de kinderen mogen 
gaan organiseren. Op de fotocollage op de achterkant kunt u zien welke activiteiten we de 
voorgaande jaren zoal hebben georganiseerd. We hebben deze kunnen bekostigen vanuit de 
ouderbijdrage. We merken helaas dat de ouderbijdrage de afgelopen jaren wel is teruggelopen. We 
weten daarom niet zeker of alle activiteiten van de voorgaande jaren dit jaar ook uitgevoerd kunnen 
worden. Als we met zijn allen een bijdrage leveren kunnen we er samen voor zorgen dat alle 
kinderen een leuke schooltijd gaan hebben met afwisselende en gezellige activiteiten.  
 
Helpt u ons ook met uw vrijwillige bijdrage? 
  
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/2022 is als volgt vastgesteld:  
  
1 kind                € 25.00   
2 kinderen        € 45.00   
3 kinderen        € 60.00   
  
Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen:  
Als uw kind in de loop van het schooljaar op school komt, dan betaalt u vanaf de maand volgend op 
de datum waarop uw kind op school is gekomen. Uitgaande van een schooljaar van 10 maanden 
(september t/m juni) is het bedrag voor het eerste kind € 2,50, het tweede kind € 2,00 en het derde 
kind € 1,50 per maand.  
 
Er zijn 3 mogelijkheden om de bijdrage te voldoen: 
 

1. Automatische incasso  
U kunt de ouderbijdrage betalen door middel van automatische incasso (bijgevoegd). Graag 
het bedrag invullen dat voor u van toepassing is en de naam (namen) en klas(sen) van uw 
kind(eren).  Mocht u een doorlopende machtiging hebben afgegeven dan zullen wij deze dit jaar 
weer verwerken. Twijfelt u of u een machtiging heeft afgegeven spreek ons dan even aan. 
  

2. Zelf overmaken: 
Als u geen gebruik wilt maken van de automatische incasso kunt u de ouderbijdrage overmaken op:  
  
IBAN: NL09INGB 0006 9327 39  
t.n.v. : Stichting Ouderraad Het Kompas te Apeldoorn  
o.v.v.:  Naam en klas van uw kind(eren) 
 

3. Betaalverzoek via Schoolkassa 
Mocht u liever een betaalverzoek van de OR ontvangen dan kunt u deze optie kiezen. U krijgt dan 
vanuit de OR in oktober een betaalverzoek. 
 
 
Namens alle leerlingen BEDANKT!!!  
Penningmeester Stichting Ouderraad Het Kompas  



 

                         
 

    

 
 

  

Activiteiten die bekostigd worden vanuit de ouderbijdrage. 



Naam en groep kind(eren): _________________________________________________________ 
 
Betaalwijze 
⃝   een eenmalige machtiging voor schooljaar 2021/2022 

⃝   een doorlopende machtiging   
⃝   Schoolkassa betaalverzoek 
⃝   zelf overmaken 
⃝   wij zien af van de vrijwillige ouderbijdrage 
 
In het geval dat u gekozen hebt voor een machtiging graag de rest van het formulier invullen. Het 
bedrag wordt de in de maand oktober afgeschreven.  
 
Machtiging  
Ondergetekende verleent hierbij aan de Stichting Ouderraad van PCBO Het Kompas toestemming 
voor (aankruisen wat van toepassing is)  
  
⃝   een eenmalige machtiging 2021/2022 

⃝   een doorlopende machtiging   

 

om van zijn/haar onder genoemde (giro-)rekening € ________af te schrijven voor de ouderbijdrage 
schooljaar 2021/2022 t.b.v.  
  
Kind 1:  ___________________________________________________________  groep:  ________  
  
Kind 2:  ___________________________________________________________ groep:  ________ 

  
Kind 3:  ___________________________________________________________  groep:  ________ 

  
  
Bankrekeningnummer:   ________________________________________________________  of  
  
Postbanknummer:  ________________________________________________________   
  
T.n.v.  
  
Naam: ____________________________________________  
  
Adres: ____________________________________________  
  
Postcode/Woonplaats: ____________________________________________  
  
E-mailadres: ____________________________________________  
  
Datum: ____________________________________________  
 
Plaats: ____________________________________________  
  
  
Handtekening: ____________________________________________   
 

Graag ingevulde formulieren uiterlijk maandag 4 oktober 2021 inleveren bij de leerkracht! 


