
 

 
 
Venray, september 2016 
 
 
Geachte ouders, verzorgers,        Montessorischool Venray 
           Sleutelbloem 22-24-26-28 
           5803 KH Venray 
 
 
De Wet op het primair onderwijs, schrijft ons voor om u jaarlijks een overeenkomst aan te bieden, waarin staat 
vermeld waarvoor wij van de ouders een bijdrage vragen. Wij zouden het prettig vinden indien u bijgevoegde 
ouderovereenkomst 2016-2017 vóór 26 september a.s. ingevuld en ondertekend zou willen inleveren bij de 
leerkracht van uw (oudste) kind. 
 
Onze voorkeur gaat naar het automatisch incasseren van de bijdrage. Hierbij wordt u ook in de gelegenheid gesteld 
om in termijnen te betalen of om het volledige bedrag in één keer te voldoen. Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook 
rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer NL46INGB0653240066 ten name van Montessorischool Venray. 
 
Voor dit schooljaar verstrijkt de eerste termijn op 1 oktober 2016, de tweede termijn op  
1 januari 2017 en de derde termijn tenslotte op 1 april 2017 
 
Hoewel wij rekenen op uw solidariteit delen wij u volledigheidshalve mee dat de bijdragen in principe vrijwillig zijn. 
Wanneer u de bijdrage of delen daarvan niet wenst te betalen, mag u voor uw kind(eren)  geen aanspraak maken op 
de voorzieningen en activiteiten die betaald worden uit die bijdrage. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de extra 
activiteiten en niet om de gewone, dagelijkse activiteiten in de groepen.  
Hieronder vindt u een overzicht van de samenstelling van de bijdragen per kind voor het schooljaar 2016-2017.  
 

 

 Ouderbijdrage      € 21,00  

 Activiteitenbijdrage:     € 38,00 

 Sparen ‘speciale week’/kamp     € 20,00 

 Overblijfbijdrage     € 58,00 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Petra Janssen, 
 
 
Locatieleider  Montessorischool Venray 



 
 

Ouderovereenkomst schooljaar 2016-2017 
 
Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van hetgeen is vermeld over bijdragen van ouders in de 
schoolgids en dit als onderdeel van deze overeenkomst te aanvaarden. 
 
De ondergetekende verklaart zich bereid om tot betaling van de bijdrage ten behoeve van het schooljaar 2016-2017 
over te gaan. 
 
Naam ouder/verzorger       
 
naam leerling(en)op de Montessorischool Venray 
 
1.               
 
2.        
 
3.        
 
4.        
 

voor een vierde kind uit uw gezin vragen wij geen bijdrage. 
 
Adres          
 
Postcode en plaats        
 
Ondergetekende betaalt voor: 

 Ouderbijdrage     € 21,00  
 Activiteiten     € 38,00 
 Sparen speciale week/kamp    € 20,00 
 Overblijfbijdrage    € 58,00 

 
NB Als u voor één onderdeel niet wenst te betalen, gaan wij er van uit dat uw kind(eren) ook niet aan deze activiteit 
zal (zullen) deelnemen. Als u geen activiteitenbijdrage betaalt, krijgt uw kind tijdens een uitstap les in een andere 
groep. Betaalt u geen overblijfbijdrage dan gaan wij er van uit dat u uw kind tussen de middag ophaalt. 
 
Betaalwijze ondergetekende: 

 Automatische incasso (zie volgende pagina) 
 

 Rechtstreekse betaling op bankrekeningnummer NL46INGB0653240066 ten name van Montessorischool 
Venray. 

  
  in één keer:         1 oktober 2016   €137,00  per kind  
  in 2 gelijke termijnen:      1 oktober 2016             €  68,50  per kind +  

 1 januari  2017              €  68,50  per kind 
 in 3 gelijke termijnen:    1 oktober 2016   €  45,67  per kind +  

 1 januari  2017    €  45,67  per kind + 
 1 april       2017   €  45,67  per kind 
 

 
Datum              2016 te        
 
Handtekening        



 
 

Machtiging automatische incasso 
 
 
De ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging om van zijn/haar rekening een bedrag af te schrijven. 
 
Bank/Girorekeningnummer       

SVP IBAN nummer invullen 
 
Naam rekeninghouder        
 
Plaats rekeninghouder        

 

 

 
 
Machtiging verleend aan: 
Montessorischool Venray 
Sleutelbloem 22-24-26-28 
5803 KH Venray 
 
Reden afschrijving: Ouderbijdrage Montessorischool Venray schooljaar 2016-2017 
 
 
 

Aantal termijnen: 
 
  in één keer:         1 oktober 2016   €137,00  per kind  
  in 2 gelijke termijnen:      1 oktober 2016              €  68,50  per kind +  

 1 januari  2017             €  68,50  per kind 
 in 3 gelijke termijnen:    1 oktober 2016   €  45,67  per kind +  

 1 januari  2017    €  45,67  per kind + 
 1 april       2017   €  45,67  per kind 

 
 
 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de onderstaande voorwaarden: 

Indien u geen voorkeur aangeeft welke onderdelen van de bijdrage en in welke termijnen u wenst te betalen, 
gaan wij er van uit dat het totale bedrag in één keer afgeschreven kan worden. 

 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact  op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Datum               2016 te         
 
Handtekening          
 
 

 
 
 
 



 

Tabel:  Schooljaar 2016 /2017      voor instromers tijdens schooljaar 

2016/2017 Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Juni 

School weken 40 36 33 29 26 22 19 14 10 8 

Kosten                     

Ouderbijdrage € 21,00 € 17,33 € 17,33 € 15,23 € 13,65 € 11,55 € 9,98 € 7,35 € 5,25 € 4,20 

Activiteiten € 38,00 € 34,20 € 31,35 € 27,55 € 24,70 € 20,90 € 20,90 € 13,30 € 9,50 € 7,60 

Sparen ‘speciale week’ € 20,00 € 16,50 € 16,50 € 14,50 € 13,00 € 11,00 € 9,50 € 7,00 € 5,00 € 4,00 

Overblijfbijdrage   € 58,00 € 52,20 € 47,85 € 42,05 € 37,70 € 31,90 € 27,55 € 20,30 € 14,50 € 11,60 

Betaling   

1 keer € 137,00 € 120,23 € 113,03 € 99,33 € 89,05 € 75,35 € 67,93 € 47,95 € 34,25 € 27,40 

2 termijnen € 68,50 € 60,11 € 56,51 € 49,66 € 44,53           

3 termijnen € 45,67 € 40,08 € 37,68 € 33,11 € 29,68           

 

 


