
BETALINGEN 

De ouderbijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer 

NL82 INGB 0005 4008 62 

t.n.v. OV brede school Fiep Westendorp   

U kunt betalen via een betaalverzoek.  

Van deze vrijwillige bijdrage worden alle activiteiten betaald waarvoor de 

school geen vergoeding van uit het Rijk ontvangt. U kunt denken aan het 

Sinterklaas- en het Kerstfeest, het schoolreisje, kamp Oud-Valkeveen, de 

sportdag, het slaapfeest, het toezicht tussen de middag, de aanschaf van 

spelmateriaal en een extraatje voor bij de lunch in het kinderrestaurant.  

De ouderbijdrage geldt voor maximaal 2 kinderen van één gezin. U kunt 

nu alleen nog cash of per bank betalen. Voor kinderen die ná de 

herfstvakantie instromen, wordt het bedrag aangepast (€2,- met 

stadspas óf € 3,- per week). 

Geen Stadspas 

De bijdrage is € 125,- per kind als uw kind geen Stadspas heeft. 

Met Stadspas 

Dan is de bijdrage € 50,- per kind. *U hoeft dan zelf helemaal niks te 

betalen, dit doet de gemeente. U dient wel de Stadspas van uw 

kind(eren) te laten scannen door Brenda van Dams. Het scannen van de 

Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde 

ruimte.  Deze regeling geldt niet voor incidentele uitstapjes waarvoor we 

OV-kaartjes aanbieden en de Amelandbijdrage van groep 8. Wel betaalt 

u bij de naschoolse activiteiten minder (zie schema hiernaast). 

Twijfelt u of uw kind recht heeft op een Stadspas? Kijk dan op 

www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op 

telefoonnummer 14020. 

doel bedrag bankrekening cash of per 

bank 

voor wie? 

Ouderbijdrage  

zonder stadspas 

€ 125,- 

 

NL82 INGB 0005 

4008 62 

Cash of per 

bank 

(betaalverzoek) 

Maximaal 2 

kinderen uit één 

gezin 

Ouderbijdrage  

met stadspas 

€50,- 

(*zie 

hiernaast) 

n.v.t. n.v.t. Per kind met 

stadspas 

Bijdrage 

naschoolse 

activiteit per blok 

zonder stadspas 

€ 20,- 

 

NL82 INGB 0005 

4008 62 

 

Betaalverzoek Elke deelnemer 

Bijdrage 

naschoolse 

activiteit per blok 

met stadspas 

€ 15,- 

 

NL82 INGB 0005 

4008 62 

 

Betaalverzoek Elke deelnemer 

Bijdrage voor de 

Basisclub, project 

“Verborgen 

beroepen” of het 

Mentorproject  

zonder stadspas 

€ 20,- 

 

NL82 INGB 0005 

4008 62 

 

Per bank 

(betaalverzoek) 

Elke deelnemer 

Bijdrage voor de 

Basisclub,project 

“Verborgen 

beroepen” of het 

Mentorproject  

met stadspas 

€ 15,- 

 

NL82 INGB 0005 

4008 62 

 

Per bank 

(betaalverzoek) 

Elke deelnemer 

Amelandbijdrage 

 

€ 135,- NL82 INGB 0005 

4008 62 

Per bank 

(betaalverzoek) 

Groep 8 

 

 


