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Ouderbijdrage  

 

Onderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald uit belastinggelden. 
Het aantal leerlingen dat op school ingeschreven staat, is bepalend voor de 

hoogte van het bedrag dat de scholen ontvangen. Daarmee vergoedt het 
ministerie geen activiteiten als klassenuitjes, sinterklaasfeest, kerst- en 

paasvieringen enz. Daarom vraagt de oudervereniging van IKC Merweplein 
aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze activiteiten te kunnen 

organiseren. Deze bijdrage is niet als gift aftrekbaar van de belastingen.   
 

 Vrijwillige 
Ouderbijdrage 

onderdeel 1 

Vrijwillige 
Ouderbijdrage 

onderdeel 2 

Vrijwillige 
Ouderbijdrage 

totaal 

Groep 1 € 28,50 € 18,50 € 18,50 

Groep 2 € 28,50 € 18,50 € 47,00 

Groep 3 € 28,50 € 18,50 € 47,00 

Groep 4 € 28,50 € 18,50 € 47,00 

Groep 5 € 28,50 € 18,50 € 47,00 

Groep 6 € 28,50 € 18,50 € 47,00 

Groep 7 € 92,50 € 18,50 € 111,00 

Groep 8  € 18,50 € 18,50 

 

Vrijwillige ouderbijdrage onderdeel 1 bestaat uit: zomerfeest € 28,50 (groe-
pen 1 en 2), schoolreis € 28,50 (groepen 3 t/m 7), en schoolkamp € 92,50 

(groep 8, incasso in groep 7). Van het overige deel, onderdeel 2, worden ac-
tiviteiten als klassenuitjes, sinterklaasfeest, kerst- en paasvieringen enz. be-

taald. 

 
Aan het begin van het schooljaar wordt u benaderd door de OV om de ou-

derbijdrage te betalen. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan uw kind. 
Heeft u geen mogelijkheden om aan deze bijdrage te voldoen, neem dan 

vroegtijdig contact op met de OV. Het streven van zowel de OV als de school 
is hoe dan ook álle kinderen te laten genieten van alle aangeboden festivitei-

ten.  
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In Gorinchem kennen we de Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheeren-
landen. Zij kan helpen wanneer er financieel een probleem is. Dit kan gaan 

over vrijwillige ouderbijdrage, maar ook over contributies van sportvereni-
gingen en bijvoorbeeld een computer voor uw kind. Informatie hierover 

vindt u op:  www.leergeldav.nl  
 

Als u inzage wenst in de besteding van het budget van de ouderbijdrage, 
bent u welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Heeft u nog (fi-

nanciële) vragen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van 
de OV via ov.merweplein@stichtingovo.nl. 
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