
 
 

 

 
 
Beste ouder, verzorger, 
 
Voor het schooljaar 2019-2020 zijn bedragen vastgesteld voor de bekostiging 
van verschillende zaken.  
De bekostiging van het basisonderwijs door de rijksoverheid dekt de 
basisuitgaven. Voor extra voorzieningen en bijzondere activiteiten (Sinterklaas, 
Kerst, afscheid groep 8, enz.) kunnen we dan ook niet zonder een bijdrage van 
de ouders. 

Wij hebben een bundeling van de verschillende bedragen gemaakt, zodat u niet 
op verschillende momenten in het jaar een verzoek tot betaling voor diverse 
zaken krijgt. Hieronder ziet u in het schema welke bedragen per leerjaar dit 
schooljaar begroot zijn.  
Deze bijdrage wordt, bij een groot deel van de ouders, door middel van een 
automatische incasso geïnd. Rond midden november zal de eerste ronde van de 
incasso plaatsvinden en langs deze weg stellen we u op de hoogte. Deze 
machtiging is geldig zolang uw kind onze school doorloopt. Uiteraard kunt u 
contact opnemen voor een terugboeking of intrekking van de machtiging. Dit 
kunt u aangeven bij de directie.  
Ouders van leerlingen die net gestart zijn op onze school ontvangen een verzoek 
voor het ondertekenen van de incasso.  
Ouders die vorig schooljaar rechtstreeks hebben betaald willen we vragen de 
betaling weer in gang te zetten. Graag met vermelding van de naam van uw kind 
en de groep waarin uw kind zit.  
 
In onderstaand overzicht ziet u de bedragen voor schoolreizen, kamp, 
ouderbijdrage en schoolschaatsen per groep gespecificeerd: 

Groep Vrijwillige 
ouderbijdrage Schoolreis Sinterklaas  

e/o Sprookje Schaatsen Totaal 

1  +  2  €            15   €         10   €              5     €         30  
3  +  4  €            15   €         40   €            10     €         65  

5  €            15   €         45   €              5   €         20   €         85  
6  €            15   €         45   €              5   €         20   €         85  
7  €            15   €         45   €              5     €         65  
8  €            15   €         75   €              5     €         95  

 

 



 
 

Het banknummer van de ouderraad IBAN: NL58  RABO 0148 3623 54 t.n.v. 
Stichting Triktrak. 

Wanneer het om de een of andere reden voor u niet mogelijk is deze bijdrage te 
betalen, heeft de gemeente Franekeradeel financiële regelingen. U kunt hiervoor 
op de site van de gemeente kijken. Tevens is het mogelijk om via 
https://www.kindpakket.nl in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het 
Jeugd Sportfonds, Jeugd Cultuurfonds of Stichting leergeld. Indien het 
gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wet geldende 
bijstandsnorm of indien u gebruik maakt van de  Wet Schuldsanering, dan kunt u 
gebruikmaken van deze regeling.  

We danken u alvast hartelijk voor uw medewerking, hierdoor kunnen extra 
activiteiten ook dit schooljaar weer door gaan.  
Onderaan dit bericht kunt u de machtiging vinden. De machtiging kan uitgeprint 
weer ingeleverd worden bij de groepsleerkracht of directie. Op school zijn 
eventueel geprinte versies aanwezig.  

 

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.  

 

 
Met vriendelijke groet,  

De Ouderraad van OBS De Opslach,  

Namens de directeur a.i. Alex Verdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kindpakket.nl/


 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan OBS de Opslach 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van 
uw rekening af te schijven voor  extra voorzieningen  en bijzondere activiteiten 
zoals vermeld in bijgaande brief. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden 
 

Doorlopende machtiging 
 

Naam van  Uw kind  …………………… 

Zit in schooljaar 2019/2020 in Groep ………………… 

Incasso in 1 termijn / in 3 termijnen ( doorhalen wat niet van 
toepassing is) 

 

Naam ouder: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
IBAN: 

 

Plaats en datum:  

 

Handtekening:  
 

 


