REGLEMENT OUDERBIJDRAGE
Jan Ligthartgroep Tilburg
Artikel 1
De ouderbijdrage wordt betaald voor elke leerling die in het cursusjaar staat ingeschreven aan één van de onder
het bestuur ressorterende scholen, te weten:
a. voor een leerling, staande onder de ouderlijke macht, door de vader of indien de
ouderlijke macht, door de vader of indien de ouderlijke macht door de moeder
wordt uitgeoefend, door de moeder;
b. voor een leerling, slechts staande onder de voogdij van een ander dan een ouder,
door degene die de voogdij uitoefent;
c. voor een leerling, die staande onder ouderlijke macht van zijn vader of moeder,
door degene die recht heeft op kinderbijslag voor de leerling, dan wel recht heeft
op kinderbijslag vervangende aftrek voor de inkomstenbelasting wegens buitengewone
lasten inzake de uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van de leerling;
d. in alle overige gevallen door de leerling zelf.
Artikel 2
De ouderbijdrage wordt van jaar tot jaar door het bestuur vastgesteld op basis van het
Reglement Ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad heeft instemming inzake de
hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage.
Artikel 3
1. De ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele schooljaar, lopende van
van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
2. Voor de leerling die gedurende de loop van een schooljaar tot de school
wordt toegelaten of de school verlaat wegens verhuizing naar andere gemeente,
wordt de ouderbijdrage geheven met ingang van, respectievelijk tot het einde van
het desbetreffende kwartaal.
3. Bij overlijden van de leerling is de ouderbijdrage slechts tot de dag van het
overlijden verschuldigd. Voorzover de ouderbijdrage reeds voor de periode na
het overlijden is voldaan, wordt deze gerestitueerd.
Artikel 4
De ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het Reglement Ouderbijdrage.
Artikel 5
De ouderbijdrage en de eventuele bijkomende kosten dienen uiterlijk op de vervaldag
vermeld in de toegezonden nota, te worden voldaan.

Artikel 6
1. Het bestuur kan ontheffing verlenen van het in dit reglement bepaalde en van de uit dit
reglement voortvloeiende verplichtingen. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk aan de
betreffende ouders kenbaar gemaakt.
2. Bezwaren tegen (hoogte van) de ouderbijdrage dienen te worden verzonden aan het
bestuur van de Jan Ligthartgroep Tilburg, t.a.v. het college van bestuur, p/a postbus 1185,

5004 BD Tilburg.
3. Het bestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van een bezwaarschrift en stelt
de bezwaarde van haar besluit schriftelijk en gemotiveerd in kennis.
Artikel 7
1. De ouderbijdrage is vrijwillig.
2. De toelating van de leerling tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van
betaling van de ouderbijdrage.
3. Het bestuur en de schoolleiding behouden zich het recht voor om, in geval van niet betaling van de
ouderbijdrage, de leerling uit te sluiten van de extra voorzieningen die uit de
ouderbijdrage worden betaald.
Artikel 8
Vanaf schooljaar 2016‐2017 is per leerling een bijdrage van € 75,- verschuldigd per jaar. De ouder/verzorger
ontvangt een brief met het verzoek tot overmaking van het verschuldigde bedrag.
Wanneer betaling van de ouderbijdrage bezwaarlijk is, kunnen ouders/verzorgers zich voor een gehele of
gedeeltelijke ontheffing wenden tot Stichting Leergeld.
Deze stichting is bedoeld voor Tilburgse ouders van schoolgaande kinderen die met een minimuminkomen moeten
rondkomen en die bepaalde kosten niet vergoed krijgen. Om hun kinderen in de gelegenheid te stellen deel te
nemen aan vormende activiteiten in en buiten de school, betaalt de stichting voor sommige ouders de
ouderbijdrage.
Het adres: Stichting Leergeld Tilburg, postbus 178, 5000 AD Tilburg,
Telefoon: (013) 580 12 11. www.leergeldtilburg.nl e-mail: info@leergeldtilburg.nl
Als ‘Stichting Leergeld’ de ouderbijdrage niet vergoedt, kan de ouder/verzorger voor 1 december van het lopende
schooljaar een verzoek indienen bij de directeur van de school.
De directeur van de school heeft de bevoegdheid, op basis van richtlijnen vanuit de Medezeggenschapsraad, de
ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.
Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan in de volgende gevallen worden verleend:
a. Het totale gezinsinkomen is niet hoger dan 130% van de voor de gezinssituatie geldende bijstandsnorm.
De ouder kan het gezinsinkomen aantonen door het overleggen van een recente loonstrook of
uitkeringsspecificatie.
b. Op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing
verklaard.

