Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van alle leerlingen
van Jan Ligthartschool Rendierhof

Datum: november 2021
Betreft: Ouderbijdrage

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Ook dit jaar wordt u weer om een ouderbijdrage gevraagd voor het geven van goed onderwijs aan
uw kind(eren). De ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op € 75,00 per leerling.
Kinderen die later in het schooljaar instromen, betalen een aangepast bedrag. Mirjam van de
administratie rekent dit voor u uit. U kunt haar ook altijd bellen voor informatie (Zij is bereikbaar op
dinsdag t/m vrijdag van 08:00-13:00 uur via 013-4670809).
Waarom een ouderbijdrage?
Wij zijn van uw steun en financiële bijdrage afhankelijk als het gaat om het scheppen van een klimaat
op school, dat bijdraagt aan een plezierige schooltijd voor uw kind. Het team kan hierdoor, samen
met vele ouders die zich enthousiast inzetten voor de school, zorgen dat onze school zich kan blijven
presenteren als een school waar veel wordt georganiseerd en waar het onderwijs op een hoog
niveau staat. In tegenstelling tot veel andere scholen hoeft er bovendien voor bijzondere
evenementen geen eigen bijdrage betaald te worden! Ook het toezicht tussenschoolse opvang (het
overblijven) wordt bekostigd uit de ouderbijdrage.
Een indicatie waar uw bijdrage voor gebruikt wordt, vindt u onderaan deze brief. Wij beseffen dat uw
bijdrage voor ons verplichtingen met zich mee brengt. Het gaat immers om uw geld dat wordt
besteed ten behoeve van uw eigen kinderen. De MR van school moet elk jaar instemmen met de
begroting ouderbijdragen. De oudercommissie beheert de ouderbijdragen. Mirjam de Kort
(administratie) draagt zorg voor de praktische uitvoering.
Besteding ouderbijdrage:
Kunstzinnige vorming: kunstenaarsproject, excursies, kinderboekenweek en de musical of film van
groep 8.
Evenementen: carnaval, sport- en speldag met Koningsdag, vakantietoernooien, materialen
luizenouders, traktaties voor avondvierdaagse.
Schoolvieringen: schoolkamp, schoolreisjes, om het jaar een nieuw T-shirt voor de leerlingen,
klassenpotjes, Sinterklaas, Kerst, Kinderraad, schoolverlaterscadeau
Onderhoud speeltoestellen speelplaats
Dotatie aan school voor o.a. jaarkalender, rapporten, evenementen ongevallen verzekering, themaochtenden.
Met vriendelijke groet,
MR en Team en Jan Ligthartschool Rendierhof.

Jan Ligthartschool Rendierhof,
Prof. Verbernelaan 5, 5037 AD TILBURG, Tel. 013-4670809
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