REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE STRABRECHT COLLEGE
Artikel 1
1.
Het Strabrecht College, vertegenwoordigd door de rector, heft, met
inachtneming van de in dit reglement gestelde voorwaarden, een vrijwillige
ouderbijdrage ter dekking van de kosten voor extra activiteiten, voorzieningen,
diensten en goederen die niet van overheidswege worden vergoed.
2.
De ouderbijdrage wordt, in geval van ondertekening van de Overeenkomst
Vrijwillige Ouderbijdrage, voor elke leerling die in het schooljaar staat
ingeschreven aan het Strabrecht College betaald door de ouder en/of verzorger,
belast met het ouderlijk gezag of de voogdij, dan wel door degene die recht heeft
op kinderbijslag of die ingevolge de Wet inkomstenbelasting 2001 recht heeft op
persoonsgebonden aftrek ter zake van levensonderhoud van kinderen. In alle
overige gevallen door de (meerderjarige) leerling zelf.
Artikel 2
1.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks door de directie vastgesteld op basis van dit
reglement.
2.
De directie behoeft de voorafgaande instemming van de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad voor wat betreft de hoogte en de bestemming van de
vrijwillige ouderbijdrage.
3.
De hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage worden bij afzonderlijk
directiebesluit vastgesteld en gepubliceerd op de webportal.
Artikel 3
1.
De ouderbijdrage is vrijwillig.
2.
Toelating van een leerling tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van betaling
van de ouderbijdrage.
3.
De verplichting tot betaling is van toepassing indien en voor zover de ouder en/of
verzorger of de (meerderjarige) leerling door ondertekening van de Overeenkomst
Ouderbijdrage te kennen heeft gegeven aanspraak te willen maken op de in de
overeenkomst opgenomen voorzieningen.
4.
Het bestuur en de schoolleiding behouden zich het recht voor, indien en voor
zover door middel van ondertekening van de overeenkomst vrijwillige
ouderbijdrage een verplichting tot betaling is ontstaan, in geval van niet betaling
van de ouderbijdrage, de leerling uit te sluiten van de activiteiten en
voorzieningen die met de ouderbijdrage worden betaald. Uitsluiting van
activiteiten en voorzieningen kan ook plaatsvinden wanneer er geen ondertekende
overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage is ontvangen door de school. Een
voorbeeld van een dergelijke voorziening is het leerlingenkluisje, waarvoor een
vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
5.
De vrijwilligheid van de ouderbijdrage laat onverlet dat schade door verkeerd
gebruik, nalatigheid of vermissing van door de school in bruikleen verstrekte
voorzieningen altijd in rekening gebracht kan worden.
Artikel 4
1.
De Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage wordt aangegaan voor de duur van
de schoolloopbaan op het Strabrecht College.
2.
De feitelijke ouderbijdrage heeft steeds betrekking op het gehele schooljaar,
lopende van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
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3.

Voor de leerling die gedurende de loop van een schooljaar tot de school wordt
toegelaten of de school verlaat wegens verhuizing naar een andere gemeente,
wordt de ouderbijdrage geheven met ingang van de maand van inschrijving,
respectievelijk voor zover de resterende betalingstermijnen nog niet zijn
ingegaan.

4.

Voor de leerling die gedurende de loop van een schooljaar de school verlaat
wegens verhuizing naar een andere gemeente, wordt de ouderbijdrage slechts
geheven voor zover de resterende betalingstermijnen zijn ingegaan.

Artikel 5
1.
De Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage dient binnen 14 dagen na aanbieding
hiervan ondertekend te zijn ingeleverd bij de receptie van de school of te zijn
verstuurd naar het postbusnummer van de school, onder vermelding van de
locatie van de leerling.
2.
De ouderbijdrage van elk schooljaar wordt steeds geïnd via een factuur.

Artikel 6
Indien de wettelijk vertegenwoordiger niet voldoende draagkrachtig is en wel de
overeenkomst heeft ondertekend, kan deze contact opnemen met de Stichting Leergeld
voor nader advies of een eventuele tegemoetkoming. Na ondertekening ontstaat
overigens een betalingsverplichting, zie hiervoor het reglement Vrijwillige Ouderbijdrage.
Contactgegevens:
Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
Postbus 73
5660 AB Geldrop
Telefoonnummer: 06- 303 720 71 of 06 - 22 82 50 95 tussen 17.00 en 19.00 uur
E-mailadres: leergeldgeldrop.e.o@hotmail.com
Artikel 7 Betalings-, reductie- en kwijtscheldingsregeling vrijwillige ouderbijdrage:
1. De kwijtscheldingsregeling is alleen van toepassing indien ouders een
overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage met het Strabrecht College gesloten
hebben en nog niet tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage zijn overgegaan.
2. Indien zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan door het
bevoegd gezag, d.w.z. de rector/bestuurder, kwijtschelding, reductie, uitstel of
gespreide betaling van de ouderbijdrage plaatsvinden.
3. Een gemotiveerd verzoek tot kwijtschelding, reductie, uitstel of gespreide
betaling dient schriftelijk dan wel per e-mail ingediend te worden bij de
rector/bestuurder.
4. De rector/bestuurder kan de indiener van het in punt 3 genoemde verzoek nadere
inlichtingen vragen alvorens een beslissing te nemen.

Vastgesteld op 26 april 2012 na instemming van de oudergeleding van de MR tijdens de
MR vergadering van 19 april 2012.
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