Betreft: vrijwillige ouderdonatie en overige schoolkosten

Amsterdam, juni 2015
Geachte heer/mevrouw,
Namens het Geert Groote College Amsterdam richt ik mij tot u met het verzoek om een vrijwillige
ouderdonatie ten behoeve van ons vrijeschoolonderwijs.
Op de vrijeschool doen we heel veel dingen die bedoeld zijn om de leerling naast kennis, ook andere voor
het leven waardevolle vaardigheden bij te brengen. Daarom zijn er zoveel kunst- en
handvaardigheidsvakken, daarom is er koor. Om daarbij voldoende aandacht aan uw kind te kunnen
geven en voor de veiligheid, zijn die lessen vaak in kleinere groepen.
Zowel het materiaal voor die lessen als de extra lesuren zelf worden niet door de overheid vergoed. De
overheidssubsidie is er alleen voor de verplichte lessen. Wij vragen daarom een financiële donatie van de
ouders voor het bekostigen van de extra onderwijsdoelen.
De ouderdonatie die wij aan u vragen valt in twee delen uiteen:
1. De vrijwillige ouderdonatie voor het vrijeschool karakter van ons onderwijs en de schoolboekenborg.
2. De overige schoolkosten voor bij de les horende activiteiten zoals excursies en schoolreizen. Deze
kosten zijn afhankelijk van het leerjaar en worden per activiteit betaald.
Toelichting vrijwillige ouderdonatie
Met dit bedrag betalen wij dus een heleboel van de extra dingen die wij graag voor onze leerlingen willen
doen. De begroting hiervan wordt getoetst in de VMR. U kunt denken aan hout voor de
houtbewerkingslessen, en aan de inrichting van onze leslokalen. Deze vrijwillige ouderdonatie wordt voor
ons geïnd door de Amsterdamse Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie. In bijgaand formulier wordt u
via hen benaderd over een ouderdonatie, u sluit met hen een overeenkomst af. (bijlage 1).
Het is belangrijk om te weten dat wij per leerling gemiddeld € 470,- per schooljaar nodig hebben om alle
extra kosten te dekken (in 2014 was dit 8% van de schooluitgaven). Wij vragen aan de ouders die dat
kunnen méér bij te dragen dan de genoemde € 470,- omdat niet iedereen dit streefbedrag zal kunnen
opbrengen. De ouderdonatietabel die u hierbij aantreft is een goed hulpmiddel om uw donatie te kunnen
bepalen.
Voor de vrijwillige ouderdonatie en borg schoolboeken ontvangt u bijgaand een overeenkomst. De borg
schoolboeken wordt door van Dijk educatie geïnd en geldt alleen voor de nieuwe leerlingen. Aan het eind
van de schoolcarrière van uw zoon/dochter wordt de borg terugbetaald. Wij verzoeken u deze
overeenkomst ingevuld en getekend te retourneren.
Toelichting overige schoolkosten
Naast de ‘vrijeschoolse zaken’ organiseren wij ook, per klas, buitenschoolse activiteiten, zoals kampen,
kunstreis en excursies. Aan deze activiteiten kan een leerling in principe alleen meedoen als er ook voor
betaald is. De tabel waarin deze geschatte bedragen genoemd worden vindt u in onze schoolgids en op de
website. Voor elke activiteit is er overleg op de ouderavond en wordt u via de klassenleraar op de hoogte
gehouden.
Z.O.Z

Nota bene
 Wij zijn wettelijk verplicht u erop te wijzen dat deze donatie vrijwillig is. Het is daarbij goed om te
weten, dat wij de vrijeschoolvakken alleen kunnen geven dankzij uw donatie. Tot nu toe is dat altijd
heel goed gegaan en wij zijn heel blij met uw bijdrage.
Wij stellen het zeer op prijs om een getekende overeenkomst van u terug te ontvangen.
Wij hechten enorm aan ons onderwijs; alleen met uw steun kunnen wij het hoge niveau daarvan
waarborgen en we zijn u daarom zeer dankbaar voor uw donatie.
Namens het Geert Groote College Amsterdam
M.S. Prins
Rector
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Overeenkomst vrijwillige ouderbijdragen
Praktische informatie- betalingswijzen
Ouderbijdragentabel (ter indicatie)
Retourenvelop (voldoende frankeren s.v.p.)

Steunstichting
In tegenstelling tot de meeste VO-scholen vragen wij onze ouders om de ouderdonatie te storten op de
rekening van een steunstichting (Amsterdamse Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie). Deze
steunstichting voorziet de school van uw donatie. De ouderdonatie heeft dus de vorm van een donatie aan
die stichting. De stichting maakt een jaarverslag met daarin een verantwoording van de besteding van deze
ouderdonaties. Deze verantwoording wordt aan de oudergeleding van de vestigingsmedezeggenschapsraad
voorgelegd.
Er bestaat de mogelijkheid een schenking te doen in de vorm van een fiscaal aftrekbare lijfrenteschenking.
Als u hiervoor belangstelling heeft, zijn wij altijd bereid u hierover te informeren.
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