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Koog aan de Zaan, september 2019 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ook dit jaar willen we de kinderen weer leuke activiteiten aanbieden die niet vanuit het reguliere 
schoolbudget kunnen worden betaald. Wij hopen dan ook dat u de vrijwillige bijdrage wil 
overmaken, zodat we deze activiteiten kunnen blijven aanbieden. 
 
Welke activiteiten worden vanuit de ouderbijdrage betaald? 
Vanuit de ouderbijdrage worden diverse activiteiten en feesten betaald, zoals de viering van 
Sinterklaas (inclusief de cadeautjes voor de groepen 1 tot en met 4), de zaalhuur voor Koningsdag en 
de huur van de activiteiten bij het Zomerfeest. Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt 
om de school te versieren bij feesten en thema’s, zoals sinterklaas, kerst en het kinderboekenweek.  
Ook wordt het klassenbudget vanuit de ouderbijdrag betaald. Hieruit worden onder andere 
materialen gekocht voor Sint-Maarten en vader- en moederdag. Tenslotte wordt uit het budget de 
afscheidsboeken van groep 8 en de kosten van de musical betaald. Kortom uw bijdrag is hard nodig 
om deze activiteiten ook dit jaar weer door te kunnen laten gaan. 
 
Hoe hoog zijn de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage? 
Landelijk is gemiddelde vrijwillige ouderbijdrage EUR 57,- per kind. Bij De Watermolen vinden we het 
belangrijk om dit bedrag zo laag mogelijk te houden. Daarom zijn de kosten al een aantal jaar slechts 
EUR 24,- per kind. Ondanks de stijgende kosten van de activiteiten, willen we het jaarbedrag ook dit 
jaar niet verhogen. Hierdoor moeten we wel iets creatiever worden om alle activiteiten te kunnen 
blijven organiseren. Een voorbeeld hiervan is dat we sinds 2 jaar het eten en drinken van het 
Paasontbijt niet meer uit de ouderbijdrage betalen, maar net als bij het Kerstdiner de ouders te 
vragen om iets mee te nemen vanuit huis. En we betalen een deel van het zomerfeest uit de 
opbrengsten van de verkoop van eten en drinken. 
 
Wat zijn de kosten van het schoolreisje?  
De groepen 1 tot en met 6 gaan ieder jaar met de bus op schoolreisje. De kosten hiervan zijn EUR 
30,- per kind. Hieronder vallen de kosten van de bus, de entree, de lunch, drinken en snacks. De 
groepen 7 en 8 gaan op kamp. Groep 7 gaat één nachtje weg en groep 8 gaat 2 nachtjes weg. De 
kosten zijn voor groep 7 EUR 35,- per kind en bij groep 8 EUR 75,- per kind.  
 
Wat als u het lastig vindt om de kosten te betalen? 
Wij begrijpen heel goed dat de kosten een grote uitgave kunnen zijn, zeker als u meerdere kinderen 
heeft op school. Het is dan ook mogelijk om deze kosten te verspreiden over het jaar. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de penningmeester van de school Amber Zaal-Fijma via 
amber.zaalfijma@gmail.com. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met de directie van de school. 
Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om via de gemeente een vergoeding aan te vragen voor de 
kosten. U kunt op leergeldzaanstad.nl meer informatie vinden hierover. 
 
De kosten van de ouderbijdrage zijn vrijwillig, u hoeft deze kosten dus niet te betalen als u dit niet 
wilt of kunt. De kosten van het schoolreisje zijn echter niet vrijwillig. Indien de kosten van het 
schoolreisje of het kamp niet betaald is, dan zal de directeur van de school u uitnodigen voor een 
persoonlijk gesprek.  



 

Betalen van de ouderbijdrage & schoolreisgeld 2019-2020 
Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaand bedrag zo veel mogelijk in één keer over te maken naar 
rekeningnummer NL47RABO0126282927 t.n.v. OBS De Watermolen in Koog aan de Zaan. Graag de 
naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden in het mededelingsveld. Het is niet mogelijk om 
de bedragen contant te betalen. 
 

Groep Ouderbijdrage Schoolreis/schoolkamp Totaal 

1 t/m 6 € 24,-  €30,- € 54,- 

7 € 24,-  €35,- € 59,- 

8 € 24,-  €75,- € 99,- 

 
Wilt u de bijdrage zo snel mogelijk overmaken? 
Omdat wij gedurende het jaar al uitgaven doen en ook aanbetalingen moeten doen voor de 
schoolreisjes en kampen, verzoeken wij u vriendelijk om uw bijdrage zo snel mogelijk naar ons over 
te maken. In verband met de het doorgeven van de definitieve aantallen en de vooruitbetalingen 
van de schoolreisjes en kampen moeten de bedragen voor een bepaalde datum zijn onvangen. De 
uiterste betaaldata zijn als volgt: 
 

• Groepen 1 tot en met 6 -> vóór 1 juni 2020 

• Groepen 7 en 8 -> vóór 1 mei 2020 
 
Hoogte ouderbijdrage en schoolreisgeld bij een instroming tijdens het schooljaar 
Bij de kleutergroepen komt het veelvuldig voor dat er kinderen gedurende het schooljaar instromen. 
Afhankelijk van dit moment wordt bepaald hoeveel er aan ouderbijdrage betaald moet te worden: 

• Instroming tussen start schooljaar en 31 december; volledig bedrag (EUR 24,-) 

• Instroming tussen 1 januari en 1 mei; de helft (EUR 12,-) 

• Instroming na 1 mei; er hoeft geen ouderbijdrage betaald te worden. 
 
Uiteraard moet wel het volledige bedrag van het schoolreisje worden betaald, indien uw kind mee 
gaat. Mocht uw kind nog niet meegaan op schoolreisje, wilt u dit dan laten weten aan de leerkracht 
van uw kind? 
 
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u deze per mail 
insturen naar Amber Zaal-Fijma via amber.zaalfijma@gmail.com. Zij zal dan met u contact opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maaike Kerssens 
Directeur OBS De Watermolen 
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