
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 

Beste ouder(s)/verzorger(s) , 
 
Op school worden gedurende het schooljaar een tal van activiteiten georganiseerd die de band 
tussen u, uw kind(,-eren) en de school versterken. Een deel daarvan wordt jaarlijks gefinancierd 
met uw vrijwillige ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage wordt bijgedragen aan de volgende 
activiteiten: 

• Viering van feestdagen, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en Pasen 

• Organisatie van diverse activiteiten, zoals de koningsspelen, avondvierdaagse en dit 
schooljaar ook het Naamfeest. 

• Kamp groep 8 en de afscheidsmusical van groep 8 
 
Al deze activiteiten kosten geld en zonder uw bijdrage kunnen wij dit allemaal niet realiseren. 
Daarom dit verzoek aan u, of u vrijwillig 1 maal per schooljaar een bijdrage kunt missen. U kunt 
dat doen door bijgeleverd formulier in te vullen en in te leveren bij de leerkracht. 
 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022/2023 is als volgt vastgesteld:  
  
1 kind                € 25.00   
2 kinderen        € 45.00   
3 kinderen        € 60.00   
 
Wij hopen op uw bijdrage. Namens alle leerlingen BEDANKT!!!  
 
Met vriendelijk groeten, 
De Ouderraad 
 
 
 
 



Betaalwijze 
 
⃝ een eenmalige machtiging  
⃝ een doorlopende machtiging   
In het geval dat u gekozen hebt voor een machtiging graag onderstaande invullen. 
De incasso zal rond 26 oktober 2022 worden geïncasseerd  
 
Ondergetekende verleent hierbij aan de Stichting Ouderraad van PCBO Het Kompas toestemming 
voor (aankruisen wat van toepassing is)  
  
om van zijn/haar onder genoemde (giro-)rekening € ________af te schrijven voor de ouderbijdrage 
schooljaar 2022/2023 t.b.v.  
  
Kind 1 :_______________________________ groep:________  
  
Kind 2 :_______________________________groep:_________  
  
Kind 3 :_______________________________ groep:_________  
  
  
IBAN nummer:___________________________________  
 
T.n.v.  
  
Naam:____________________________________________  
  
Adres:____________________________________________  
  
Postcode/Woonplaats:_______________________________  
  
E-mailadres: _______________________________________  
  
Datum:___________________________________________  
  
Plaats:____________________________________________  
  
  
Handtekening:______________________________________  
 
⃝ zelf overmaken 

Als u geen gebruik wilt maken van de automatische incasso kunt u de ouderbijdrage 
overmaken op:  

  IBAN: NL09INGB 0006 9327 39  
tnv : Stichting Ouderraad Het Kompas te Apeldoorn  
ovv:  Naam en klas van uw kind(eren)  

 
⃝ Wij hebben vorig schooljaar al een doorlopende machtiging afgegeven 
 Naam kind(,-eren):………………………………………………………………………………………………… 
 
(Graag ingevulde formulieren voor 30 september 2022 inleveren bij de leerkracht!) 
 
 


