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SAMENSTELLING MR



- Wat doet de MR? 

- Ouderbijdrage

ONDERWERPEN



WAT DOET DE MR?



- Wettelijk kader (WMS) 

- Draagt bij aan goed beleid op school door advies, instemming, klankborden 

- Ook initiatiefrecht 

- Geen klachteninstituut of behandelingen individuele zaken. 

MR



- 11 vrijescholen in regio Noord-Holland 

- Overkoepelende MR: GMR



- Instemming schoolgids 

- Leerlingenraad opgericht 

- Kwaliteitsbeleid 

- Advies vakantieregeling / studiedagen 

- Verbouwing / huisvesting 

- Gelijke eindtijden (continue rooster) 

- Gezondheidsbeleid en afstandsonderwijs 

- Vuurbeleid 

- Begrotingen en NPO gelden

ONDERWERPEN VAN DE AFGELOPEN PERIODE



OUDERBIJDRAGE



- Overheidsfinanciering biedt alleen ruimte voor reguliere uitgaven en kosten. 

- Ouderbijdrage draagt bij aan financiering Vrijeschool activiteiten 

- Ouderbijdrage essentieel voor Vrijeschool karakter 

Ouderbijdrage is vrijwillig, echter niet vrijblijvend!

WAAROM OUDERBIJDRAGE? 



360 PER KIND PER JAAR.



HOEVEEL KOMT ER BINNEN? 
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50.000+



6.000



20%
REAGEERT NIET.



- Euritmie-lessen + Pianobegeleiding 

- Schoolreisjes 

- Uitstapjes in het kader van het periode onderwijs, b.v. bezoek aan een imker 

- Schooltuinen 

- Het vieren van de jaarfeesten 

- Materiaal kleuterklassen, b.v. houten speelgoed, kleden etc. 

- Eenmalige investering zoals buitenspeelmateriaal 

- Avondvierdaagse, Bloesemtocht

WAAR WORDT HET AAN BESTEEDT? 



- Vakdocenten (houtbewerken, techniek, muziek/zang) 

- De materialen die bij b.v. houtbewerken nodig zijn (zagen, gutsen etc) of 
muziekinstrumenten 

- Eenmalige deskundigen bij een periode

WAT KOMEN WE TE KORT?



WAT ALS IK HET NIET 
KAN BETALEN?



-  http://www.vsithaka.nl/over-ons/stichting-artaban/  

- “De giftenaftrek komt in beeld nadat u een basisbijdrage heeft betaald aan de school. 
Deze basisbijdrage is vastgesteld op € 180,- per kind. Deze bijdrage vormt geen 
aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Ouders die meer betalen dan de basisbijdrage 
kunnen dit meerdere voldoen aan Artaban. Dit meerdere is dan wel een aftrekpost voor 
de inkomstenbelasting. Let u er wel op dat giften pas aftrekbaar zijn voor zover het 
totaal van de giften meer bedraagt dan 1% van het verzamelinkomen !” 

OUDERBIJDRAGE ALS AFTREKBAAR POST

http://www.vsithaka.nl/over-ons/stichting-artaban/
http://www.vsithaka.nl/over-ons/stichting-artaban/


- https://www.purmerend.nl/meerdoen-kindregeling  

- Maximaal € 200,- voor ouderbijdrage en andere schoolkosten. 

REGELING GEMEENTE VOOR OUDERBIJDRAGE

https://www.purmerend.nl/meerdoen-kindregeling
https://www.purmerend.nl/meerdoen-kindregeling


BETER INFORMEREN



ALLE BEETJES HELPEN.



- Als er vragen zijn over WIS en de ouderbijdrage kunt u deze altijd stellen bij Karen 
Meijer, administratie@waterlandschool.nl 

   aanwezig even weken: ma-wo-do en oneven weken: di-wo-vr

TOT SLOT ….

mailto:administratie@waterlandschool.nl


VRAGEN?
MONIQUE, NIENKE, BO EN JENNY


