
 

Ouderbijdrage 2021-2022 
 
Op Basisschool Brakkenstein wordt aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Allerlei extra 
voorzieningen en activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma horen, worden hiermee betaald. Hierbij 
moet u denken aan vieringen bij feestdagen, de sportdag, het schoolreisje enz. 
 
De afgelopen 2 schooljaren hebben we door corona minder activiteiten kunnen uitvoeren dan gepland. Er is 
dus geld overgebleven. Daarom heeft de Ouderraad besloten om dit schooljaar éénmalig de ouderbijdrage aan 
te passen.  
 
Voor schooljaar 2021-2022 zijn de bedragen als volgt vastgesteld: 
€17,50 per kind voor ouders/verzorgers die de Ouderraad hebben gemachtigd om de ouderbijdrage 
automatisch van hun rekening af te schrijven.  
€20,- per kind voor ouders/verzorgers die graag een rekening ontvangen van de penningmeester. 
 
Let op: De aanpassing geldt alléén voor dit schooljaar. Vanaf schooljaar 2022-2023 zal de ouderbijdrage weer 
de oorspronkelijke hoogte zijn, namelijk €35,00 per kind wanneer u betaalt per automatische incasso en €37,50 
per kind wanneer een rekening gewenst is. 
 
Een automatische incasso werkt als volgt: u geeft éénmalig een machtiging af voor de periode dat uw 
kind(eren) op school zitten. Aan het begin van elk schooljaar wordt de ouderbijdrage van uw rekening 
geïncasseerd. Starten er vervolgens nog broertjes of zusjes op school, dan geldt de afgegeven machtiging ook 
voor hen. Heeft u geen kind(eren) meer op Basisschool Brakkenstein? Dan vervalt automatisch de machtiging. 
U heeft er dus geen omkijken meer naar. 
 
De ouderbijdrage wordt eind oktober afgeschreven bij de personen die een machtiging hebben afgegeven. 
Wilt u in uw administratie nazien of dit correct gebeurt? 
 
Heeft u nog geen machtiging afgegeven, maar wilt u dit wel graag, vraag dan bij mij om een machtigings-
formulier. Mail hiervoor naar ouderraad@bsbrakkenstein.nl  Als u het formulier uiterlijk 22 oktober 2021 
ingevuld naar me terugmailt, wordt de bijdrage alsnog automatisch eind oktober 2021 geïncasseerd. 
 
Wanneer u geen machtiging heeft afgegeven ontvangt uw (oudste) kind in de eerste week van november een 
brief “verzoek tot betaling vrijwillige ouderbijdrage” waarin alle gegevens staan die u nodig heeft voor de 
betaling.  
 
Tot slot: wanneer u een gezinsinkomen heeft dat aantoonbaar lager is dan ongeveer 120% van het sociaal 
minimum, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld Nijmegen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Anneke Schouten en/of www.leergeldnijmegen.nl raadplegen.  
Voor betaling van de bijdrage via Stichting Leergeld heeft u een rekening op naam nodig. Stuur hiervoor een 
mailtje naar ouderraad@bsbrakkenstein.nl, dan ontvangt u deze zo snel mogelijk van mij.  
 
Vragen of opmerkingen over de ouderbijdrage? Mail gerust. Neem ook eens een kijkje op de website van de 
Ouderraad: www.orbsbrakkenstein.nl. Hier vindt u informatie over besteding van de ouderbijdrage en meer 
informatie over onze activiteiten. Alvast bedankt voor uw bijdrage en wij hopen dit jaar weer samen met het 
schoolteam leuke activiteiten voor uw kind(-eren) te kunnen organiseren! 
 
Namens Ouderraad BS Brakkenstein, 
Annemiek Kruijssen (Penningmeester) 
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