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Eindhoven, 1 oktober 2020 
Onderwerp: Ouderbijdrage 2020 – 2021 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Het schooljaar 2020/2021 is weer begonnen en zoals je wellicht van ons gewend bent, starten wij de 
activiteiten weer op om de ouderbijdrage voor school te organiseren. In deze brief lees je hier meer over. 
 
Hoofd, hart en handen 
Aan de manier waarop Vrije Basisschool De Regenboog vorm geeft aan haar onderwijs ligt een aantal bewuste 
keuzes ten grondslag. Onze kinderen krijgen onderwijs vanuit hoofd, hart en handen. Dit wordt vormgegeven 
door ze toneel, euritmie, circus, muziek, kooklessen, vieringen, handwerken en antroposofische scholing aan te 
bieden. 
 
PLUS op onderwijs 
Deze manier van onderwijs is uniek en waarschijnlijk ook de reden waarom jij als ouder De Regenboog voor je 
kind(eren) hebt uitgekozen. Deze PLUS op het onderwijs kost extra geld, iets dat de school alleen kan doen met 
jouw ouderbijdrage. 
 
Draag je ook bij? 
Door allemaal bij te dragen kunnen we gezamenlijk de extra’s aan onderwijs op onze school blijven 
waarborgen. Uiteraard is het voor iedere ouder(paar) verschillend wat je kunt en wilt geven. Om een richting te 
geven aan wat er nodig is, hebben we op achterzijde van deze brief bij ‘Veel gestelde vragen en antwoorden’ 
een tabel geplaatst. Dit is een richtlijn, je kiest als ouder zelf. 
 
Stuur je toezeggingsformulier voor dinsdag 15 oktober 2020 in. En geef ook aan waaraan je graag zou zien dat 
het besteed zou worden. Je kunt het formulier in de daarvoor bestemde ‘Stichting tot Steun-bussen’ bij de 
zwarte poort aan het Mimosaplein of bij de zijdeur op het plein aan de Begoniastaat stoppen. Of verstuur het 
per post. We horen graag van je, ook als je niet tot het doen van een ouderbijdrage in staat of bereid bent. 
 
Heb je vragen? 
Kijk dan eens in de Vragen en antwoorden op de achterzijde van deze brief. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur 
dan een e-mail naar stichtingtotsteun@vbs-deregenboog.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wim van Vroonhoven en Rob Stam 
Bestuur Stichting tot Steun 
 
PS. Voor het kalenderjaar 2020 hebben we de school een bedrag van 55.000 euro kunnen schenken. Hiervoor 
zijn onder andere circuslessen, creatieve materialen en antroposofische bijscholing bekostigd. Namens school 
hartelijk dank hiervoor!   
 
Bijlagen: toezeggingsformulier ouderbijdrage, retourenvelop  
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Veel gestelde vragen en antwoorden: 
 
Waarom is er een ouderbijdrage? 
De subsidie die onze school jaarlijks van de overheid ontvangt is voor ons onderwijs niet toereikend. Aan 
vrijeschoolonderwijs hangt een prijskaartje dat beduidend hoger is dan bij andere onderwijsvormen. Denk 
hierbij aan natuurlijke materialen, toneel, euritmie, circus, muziek, kooklessen, vieringen, handwerken en 
antroposofische scholing. 
 
Waaraan kan de ouderbijdrage worden besteed? 
Het vrijeschoolonderwijs stelt hoge eisen aan de kwaliteit van leerkrachten, de leermiddelen, het 
meubilair, de inrichting en het schoolgebouw. Naast alle inspanningen die leerkrachten en ouders 
leveren, is er ook extra geld nodig waardoor onze school daadwerkelijk een vrijeschool kan zijn. In het 
afgelopen schooljaar is de ouderbijdrage onder meer besteed aan: 

 het scholen en bijscholen van leerkrachten in 'antroposofisch opvoeden en lesgeven' 

 jaarfeesten en vieringen 

 natuurlijke materialen in de klaslokalen en in de lessen. 
Over de besteding van de ouderbijdrage wordt ook verslag gedaan. Dat is te vinden op de website van de 
school via de link: https://www.vbs-deregenboog.nl/voor-ouders.html#ouderbijdrage 
 
In hoeverre houdt de school rekening met mijn wensen? 
Als Stichting tot Steun willen wij de school zo goed mogelijk helpen bij het verzamelen van de 
ouderbijdragen. Wij hebben een aantal doelen afgestemd met de directie van school. Daarnaast inventariseren 
we de wensen van ouders en geven deze als advies namens alle ouders mee aan de school. Dit advies is 
uiteraard niet bindend, er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.  
 
Hoe gaan jullie om met mijn gegevens? 
De gegevens over je bijdrage worden vertrouwelijk behandeld en de hoogte van jouw specifieke bijdrage wordt 
nooit gedeeld met school of derden. Vandaar ook dat de Stichting tot Steun een aparte en onafhankelijke 
stichting is. 
 
Hoeveel moet ik betalen aan ouderbijdrage? 
Ouderbijdragen zijn vrijwillig en mede gebaseerd op solidariteit. Niet iedere ouder kan hetzelfde bedrag 
betalen. Sommige ouders betalen minder en anderen zijn bereid en in staat meer te betalen. Om je wel een 
indruk te geven van wat de school nodig heeft, zijn er richtbedragen vastgesteld. 

 
De richtlijn voor een minimum ouderbijdrage is gesteld op €125,- per jaar voor het eerste kind. 
 
Mijn kind is later in het schooljaar ingestroomd. Hoeveel moet ik dan bijdragen? 
Wanneer jouw kind gedurende het schooljaar instroomt bereken je het bedrag op basis van het aantal 
maanden dat jouw kind dat jaar op school zit.  
 
Ik wil geen bijdrage betalen, waarom moet ik dan het formulier insturen? 
Indien de hoogte van de ouderbijdrage een belemmering vormt, kun je dit op het toezeggingsformulier 
aangeven. Het kan natuurlijk ook zijn dat je om andere redenen niet bereid bent mee te betalen. Toch willen 
we je vragen om ook dan het formulier in te zenden en als je wilt  jouw reden hiervoor op te geven. We streven 
namelijk naar een 100% respons van ouders.  
 
Wat is de rol van Stichting tot Steun? 
De Stichting tot Steun is een onafhankelijke stichting die sinds 1985 zorgt voor de organisatie, inning en 
toewijzing van de ouderbijdrage voor de Vrije Basisschool De Regenboog.  
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