Reductie- en kwijtscheldingsregeling
Het onderwijs is in principe gratis. Om het onderwijs aantrekkelijk te houden en de
voorzieningen op peil te laten blijven, biedt de school extra zaken en diensten aan.
We gaan ervan uit dat u als ouder de noodzaak hiervan inziet en uit solidariteit de gehele
ouderbijdrage en alle bijkomende kosten aan de school zal overmaken.
Als er problemen zijn met de betaling, zullen wij kijken hoe wij u hierin tegemoet kunnen
komen. In bepaalde gevallen kunt u ontheffing van een gedeelte (reductie) of van de gehele
(kwijtschelding) ouderbijdrage aanvragen. U kunt zich hiervoor voor 6 september wenden tot
de directeur van de school.
Het verzoek dient telefonisch of schriftelijk te worden ingediend, waarna u, indien nodig, zo
spoedig mogelijk zult worden uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie.
Tijdens het gesprek zal ter sprake komen waarom u gehele of gedeeltelijke kwijtschelding
van de ouderbijdrage vraagt. U moet daarbij voldoen aan één van onderstaande
voorwaarden. Bij de besluitvorming worden inkomsten vanuit het kindgebonden budget of de
WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten – vanaf 18 jaar)
meegewogen. Als u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding
blijven alle diensten, producten en activiteiten voor uw kind beschikbaar.


Het totale gezinsinkomen is niet hoger dan 115% van de voor de gezinssituatie
geldende bijstandsnorm;
of:



Op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
van toepassing verklaard.

Als u niet aan een van bovenstaande voorwaarden voldoet, kan er ook een betalingsregeling
over een langere periode dan standaard worden afgesproken.
Voor kosten van werkweken en excursies kunt u een aanvraag indienen bij uw gemeente
voor de zogenaamde kindbijdrage maatschappelijke ontwikkeling.
De besluitvorming vindt plaats op basis van een van onderstaande stukken:





een door u aangeleverd recent overzicht van het gezinsinkomen.
een recente verklaring van de belastingdienst.
een recent door de gemeente opgestelde verklaring.
het overleggen van een verklaring van de schuldsanering.

Het besluit van de directeur van de school zal schriftelijk aan u medegedeeld worden. Indien
gewenst kunt u vervolgens een afspraak maken met de vestigingsdirectie om het besluit en de
wijze waarop voorzieningen en activiteiten voor uw kind(eren) beschikbaar blijven toe te laten
lichten.

September 2020

