
Bijlage 1. 
 
Modelovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage Helen Parkhurst 
 
Het bevoegd gezag van Helen Parkhurst Daltonschool te Almere, vertegenwoordigd door de heer H. 
de Wit, verder te noemen  ‘de school’  
 
en  
 
De heer/mevrouw ………………………, zijnde de ouder / wettelijk vertegenwoordiger van ………………(bij 
meerderjarigheid van de leerling, de leerling zelf), wonende te ………………, verder te noemen ‘de 
ouder / vertegenwoordiger’ 
 
nemen in aanmerking: 
dat de ouder / vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven bij de school, welke inschrijving de 
school heeft aanvaard;   

- dat de school naast het verzorgen van regulier onderwijs zich tevens sterk maakt voor een 

verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten, welke primair ten 

doel hebben een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat en mede ten doel hebben 

de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen; 

- dat de ouderbijdragen vrijwillig zijn met uitzondering van de bijdragen voor de extra 

activiteiten en diensten (technasium, bèta mavo, Topsport Talent-status, LOOT-status en FT-

status).   

Dit betekent dat de ouder / verzorger  de overeenkomst niet verplicht hoeft aan te gaan en 

daarnaast de mogelijkheid heeft de overeenkomst slechts voor bepaalde voorzieningen aan 

te gaan. De bijdragen voor de extra activiteiten en diensten zijn daarentegen verplicht; 

- dat de ouder / vertegenwoordiger ongeacht de looptijd van deze raamovereenkomst per 

schooljaar  zijn keuze  kan kenbaar maken op de hierna onder 2. beschreven wijze en dat dit 

digitale keuzeproces  wordt aangemerkt als de jaarlijkse overeenkomst tussen ouder / 

vertegenwoordiger en de school als bedoeld in artikel 27 lid 2 Wet op het voortgezet 

onderwijs (Wvo): een overeenkomst; 

- dat de door  ouder / vertegenwoordiger gemaakte keuzes bindend zijn voor het gehele 

schooljaar en zij/hij zich verplicht tot tijdige en volledige betaling van daaraan verbonden 

kosten;  

- dat deze overeenkomst alleen die ouderbijdragen betreft, waarvan deelname en betaling als 

onder 2. worden geregeld.  Voor o.a. de buitenlandse reizen en topsportfaciliteiten worden 

met de ouder / vertegenwoordiger aanvullende regelingen getroffen. 

 

verklaren te zijn overeengekomen: 

1. De ouder / vertegenwoordiger kan de leerling gebruik te laten maken van c.q. deel te laten 

nemen aan de volgende diensten of activiteiten, van welke diensten of activiteiten een 

uitgebreide beschrijving is opgenomen in de schoolgids. Voor het jaar van eerste inschrijving 

aan de school vindt u deze ouderbijdragen terug in de schoolgids en op de website. 

2. De keuze van diensten of activiteiten geschiedt via het digitaal portal van onze 

leermiddelenleverancier Iddink. Tijdens het bestellen van de benodigde leermiddelen via 



Iddink komt u bovengenoemde diensten / activiteiten tegen. Een aantal diensten / 

activiteiten zijn afhankelijk van de gekozen opleidingsrichting.  

Indien u een keuze aanvinkt, bevestigt u hiermede de deelname aan de activiteit of dienst en 
verplicht u zich tot betaling van de daaraan verbonden bijdrage.  
De inning van deze bijdragen verzorgt Iddink voor de school. De mogelijkheid hierbij bestaat 
om de totale bijdrage in termijnen te voldoen.  
 

3. Ten aanzien van de ouderbijdrage kent de school een kwijtscheldingsregeling. De school 

verleent onder de hierna genoemde omstandigheden van de verschuldigde ouderbijdrage, 

op verzoek van de ouder / vertegenwoordiger, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding: 

a. Indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de ouder / 

vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm; 

b. Indien op de ouder / vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 

van toepassing is verklaard;  

4. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de gehele duur van de inschrijving aan de school.  

5. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de ouder / vertegenwoordiger kennis 

te hebben genomen van de door de school  vastgestelde bijdragen voor activiteiten en 

diensten, de bestelwijze ervan via het digitale portal van Iddink en verklaart hij/zij zich 

akkoord met de hierboven beschreven bestelwijze en betalingswijze. 

 
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te ………d.d. ………… 
 
…………………………, ouder / vertegenwoordiger of meerderjarige leerling 
…………………………, school 

 


