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Uden, mei 2016   

Betreft: Ouderschenkingen  

Beste ouders,  

Om het onderwijs op onze school te kunnen bekostigen, ontvangen wij van het ministerie van OC&W 
vergoedingen. Om kwalitatief goed vrijeschoolonderwijs te kunnen bieden, volstaat de vergoeding van het 
ministerie niet. Een onmisbare bron van inkomsten vormen de ouderschenkingen. Om invulling te kunnen 
geven aan onze identiteit en onze onderwijskwaliteit blijvend op niveau te houden, zijn de 
ouderschenkingen absoluut noodzakelijk. Uitsluitend met instemming van het ouderdeel van de MR  
(medezeggenschapsraad) worden de gelden besteed en verantwoord.  
Waaraan besteden wij o.a. de ouderschenkingen: 

 Koorlessen 
 Engelse en Spaanse les 
 Euritmie-onderwijs 
 Muzikale begeleiding euritmielessen 
 Dubbele bezetting vaklessen (vakleerkracht + eigen leerkracht helft van de klas) 
 Jaarfeesten & toneel  
 Duurdere leermiddelen en verbruiksmateriaal (bijenwas, Stockmar krijtjes, meel, Soedan 

wol enz)  
 Lidmaatschap vereniging van Vrijescholen  

Alles bij elkaar zijn onze kosten per leerling per jaar €420,- hoger dan de bekostiging die wij van OC&W 
ontvangen. We zouden dit bedrag graag als richtbedrag voor de ouderschenking hanteren.  
Dit schrijven willen we gebruiken om de noodzaak van deze bron van inkomsten nog eens extra onder uw 
aandacht te brengen.  
De hoogte van de ouderschenking wordt jaarlijks vastgesteld door het ouderdeel van de de MR. 
Dit jaar hanteren we 4 mogelijkheden voor de vrijwillige schenking:  

 Normschenking:  €420,-  
 Dit zijn de reële meerkosten per kind per jaar voor vrijeschoolonderwijs 

 Minimumschenking:  €240,-  
 Dit is het minimum richtbedrag per kind per jaar 

 Plusschenking:   €550,-  of meer per kind per jaar 
 Door meer dan het genormeerde bedrag te betalen helpt u de kwaliteit van het 

onderwijs hoog te houden en vangt u de tekorten op voor degenen voor wie het 
normbedrag economisch niet haalbaar is. 

 Andere schenking:   
In dit geval beschikt u niet over de mogelijkheid om een richtbedrag schenking te 
doen.  

Op het schenkingformulier kunt u uw schenking en eventuele opmerkingen aangeven. 
Tot slot attenderen wij u op de bijlage ‘Verantwoording besteding Ouderschenkingen’. Hierin kunt u ook 
meer lezen over de mogelijkheid tot aftrek van de inkomstenbelasting.  
Mocht u nog vragen hebben over de ouderschenking dan kunt u die stellen aan Jeanne Vijverberg 
schoolleider, 06 48164854.  

 
Met vriendelijke groet, 
Jeanne Vijverberg, schoolleider 
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 Bijlage I Verantwoording besteding ouderschenkingen 
 Bijlage II Schenkingformulier schooljaar 2016-2017 

Bijlage I 
 

Verantwoording besteding ouderschenkingen 
 

In onderstaand overzicht kunt u zien waaraan de ouderschenkingen in 2015 zijn besteed.  
 

gerealiseerde ouderschenking 2015-2016

Menskracht in vaklessen

Verbruiksmaterialen die aansluiten bij gedachtegoed

leermiddelen die aansluiten bij gedachtegoed

jaarfeesten

kerstspelen en representatie

studie en verdieping ouders

studie en verdieping personeel

antroposofische lidmaatschappen

Vereniging van vrijescholen

schooltuin

ANBI 

Stichting Stichting Vrienden van Pallas 610.28.58 heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) van de Belastingdienst ontvangen. Schenkingen aan een instelling met de ANBI status zijn onder 

de daarvoor geldende voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over ANBI 

kunt u ook vinden op www.belastingdienst.nl.  Stichting Vrienden van Pallas is geregistreerd in het ANBI-

register met vestigingsadres Zeist. 
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