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Regeling Vrijwillige Ouderbijdrage Tabor College

Preambule
In deze regeling staat de vrijwillige ouderbijdrage centraal. Naast deze vrijwillige bijdrage kent het
voortgezet onderwijs een verplichte ouderbijdrage, waarbij het gaat om kosten voor voorgeschreven
persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat, denk aan atlassen, woordenboeken,
agenda’s, rekenmachines, schriften, multomappen, pennen en dergelijke, gereedschappen,
sportkleding en praktijkkleding.

Artikel 1: Betrokken partijen en doel
1. Het bestuur van het Tabor College vraagt ouders/verzorgers per schooljaar om een vrijwillige

ouderbijdrage. Daarmee dekt de school de kosten voor extra activiteiten; activiteiten buiten het
verplichte onderwijsprogramma.

2. Voor elke leerling die in het schooljaar staat ingeschreven aan het Tabor College wordt een
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd aan de wettelijke vertegenwoordiger, te weten de
ouder/verzorger die belast is met het ouderlijk gezag of de voogdij.
Ook voor de meerderjarige leerling sturen wij de factuur Algemene Vrijwillige Ouderbijdrage aan
de ouders.

3. Activiteiten die niet door de school worden georganiseerd, zoals externe huiswerkbegeleiding,
vallen hier niet onder. Indien dit aan de orde is, kan het zijn dat hiervoor een aparte factuur wordt
verzonden.

Artikel 2: Vaststelling ouderbijdrage
1. Het bestuur van het Tabor College stelt jaarlijks de hoogte en de bestemming van de

ouderbijdrage vast. Deze artikelen kunnen in samenspraak met de rectoren/directeur van de
scholen jaarlijks geactualiseerd kan worden.

2. De ouder- en leerlingengeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van het Tabor College
moeten instemmen met de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. Alleen dan kan het
bestuur de ouderbijdrage bijstellen.

Artikel 3: Aard en gevolgen overeenkomst
1. De ouderbijdrage is vrijwillig.
2. De school laat een leerling toe tot alle schoolactiviteiten, onafhankelijk van de betaling van de

vrijwillige ouderbijdrage.

Artikel 4: Vrijwillige bijdrage per schooljaar
1. De ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele schooljaar. Dit begint op 1 augustus en duurt tot

31 juli van het daaropvolgende jaar.
2. De wettelijk vertegenwoordiger ontvangt jaarlijks een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Artikel 5: Ouderbijdrage
De volgende activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage: kennismakings- en
projectactiviteiten, culturele en sportieve activiteiten, excursies, faciliteiten, ouderraad, leerlingenraad
en speciale programma-onderdelen waarvoor extra kosten gemaakt moeten worden.

Artikel 6: Hoogte ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor de extra activiteiten, hierboven opgesomd, wordt voor schooljaar 2021-2022
vastgesteld op €65,00 per leerling. Naast deze bijdrage kunnen nog vrijwillige schoolspecifieke
bijdragen worden gevraagd, waarmee activiteiten op locatieniveau worden bekostigd. Activiteiten
vinden doorgang onder voorbehoud van financiering.
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