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Montessorischool Helmond 
 
 
De ouderbijdrage 
 

Onze school organiseert, net als de meeste andere basisscholen in Nederland, jaarlijks een aantal 

activiteiten die niet tot het normale lesprogramma behoren. Het gaat hier om activiteiten die door de 

meeste ouders als vanzelfsprekend worden ervaren en die door de kinderen heel erg op prijs worden 

gesteld. Je kunt hierbij denken aan uitstapjes, excursies, schoolkamp, werkweek, Sinterklaas, 

winterviering. 

 

Wij willen echter benadrukken dat dit een vrijwillige bijdrage is en dat ieder kind altijd aan elke 

activiteit mag meedoen. We onderscheiden bij ons op school twee bijdragen: de vrijwillige 

activiteitenbijdrage en een bijdrage voor tussenschoolse opvang (overblijven). 

 

1. Activiteitenbijdrage 
 

Bijna alle activiteiten die wij voor de kinderen organiseren kosten geld. Wij kunnen deze activiteiten 

dan ook doen omdat we een vrijwillige activiteitenbijdrage vragen die met instemming van de 

Medenzeggenschapsraad is vastgesteld. 

 

De hoogte van de vrijwillige activiteitenbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt per kind: 

 
Voor kinderen die in de periode van 1 oktober tot 1 juni op school komen geldt een bedrag naar rato.  

 

U ontvangt voor deze vrijwillige bijdrage aan het begin van het schooljaar, in september, een factuur. 

U kunt dan aangeven of u deze wilt voldoen en/of u het bedrag geheel of gespreid wilt betalen. 

Het bankrekeningnummer van Montessorischool Helmond is NL65 INGB 0677 4927 31. 

Wij realiseren ons dat het mogelijk is dat sommige ouders moeilijkheden ondervinden met het voldoen 

van de jaarlijkse vrijwillige activiteitenbijdrage. Voor deze ouders zijn er enkele mogelijkheden die hen 

kan helpen toch het bedrag te voldoen.  

Categorie gezinsinkomen Ouderbijdrage/kind 

> € 50.000,- €  80,00 

Tussen € 35.000,- en € 50.000,- €  62,50 

Tot € 35.000,- €  45,00 
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Voor meer informatie kunnen deze ouders contact opnemen met de directeur van de school Anja 

Verschuren. 

 

2. Tussenschoolse opvang – Het overblijven 
 

Kinderen van Montessorischool Helmond kunnen tijdens de middagpauze gebruik maken van de 

Tussenschoolse Opvang. Omdat de school geen continurooster kent is het overblijven niet verplicht. U 

kunt er ook voor kiezen om uw kind tussen de middag naar huis te laten gaan. 

 

De organisatie van de Tussenschoolse Opvang 

De Tussenschoolse Opvang (TSO) valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de school. 

Voor het overblijven maken wij gebruik van vrijwilligers. Zij zijn de overblijfkrachten die het overblijven 

mogelijk maken. 

De school biedt desgevraagd de mogelijkheid aan voor de overblijfkrachten en coördinatoren om 

cursussen te volgen. Veel overblijfkrachten hebben al een of meerdere trainingen gevolgd. 

Voor de Tussenschoolse opvang vragen wij een vergoeding. In het schooljaar 2019-2020 is deze 

vergoeding met instemming van de Medenzeggenschapsraad vastgesteld op € 57,00 per kind. 

Aan het begin van het schooljaar, in september, ontvangt u een factuur van WisCollect waarbij u 

tevens kunt aangeven of u dit bedrag geheel of gespreid wilt betalen. 

Het bankrekeningnummer van de Montessorischool Helmond is NL65 INGB 0677 4927 31. 

Ook als u moeilijkheden ondervindt met het voldoen van de bijdrage voor tussenschoolse opvang ( het 

overblijven) kunt u contact opnemen met Anja Verschuren, directeur. 

 

 
 
 
 
 
 
 


