Reglement vrijwillige ouderbijdrage Stichting Hilversumse Montessorischolen
Om montessorionderwijs in Hilversum te kunnen verwezenlijken hebben ouders in 1927 de
Hilversumse Montessori Vereniging opgericht. Sinds 1 april 2005 is de rechtspersoon een
stichting
geworden:
Stichting
Hilversumse
Montessorischolen
(HMS)
waartoe
Montessorischool-Centrum en Montessorischool-Zuid behoren. Het ouderbestuur, dat
bestaat uit vrijwilligers, is het bevoegd gezag van Stichting HMS. Het bestuur ziet o.a. toe
op de financiële positie en de onderwijskwaliteit van beide scholen. Om deze kwaliteit te
kunnen waarborgen vragen we ouders om een vrijwillige financiële bijdrage, de zgn.
ouderbijdrage.
Aanvullende voorziening
Samen met de inkomsten van het Rijk vormt de ouderbijdrage een noodzakelijke basis om
het verschil in kwaliteit te kunnen maken. De gelden van de ouderbijdrage worden gebruikt
voor niet gesubsidieerde (dus extra) voorzieningen die de leerlingen en het onderwijs ten
goede komen, zoals culturele vorming, schoolreisjes, excursies, gastdocenten en
tussenschoolse opvang. In het belang van de continuïteit werkt HMS met de
kinderopvangorganisatie Bink voor het verzorgen van de tussenschoolse opvang (TSO).
Door het werken met een professionele organisatie is de continuïteit gewaarborgd. De
leerkrachten krijgen op deze manier de lunchpauze, waar zijn vanuit de CAO recht op
hebben.
Instemming oudergeleding (G)MR
De besteding en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld na
instemming van de oudergeleding van de (gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad.
De ouderbijdrage betreft een bedrag per leerling per kalenderjaar, waarbij uitgegaan wordt
van tien (onderwijs)maanden. De ouderbijdrage is een totaalbedrag voor alle extra’s die de
school biedt, zodat er gedurende het jaar geen extra kosten meer in rekening gebracht
worden. De besteding van de ouderbijdragen wordt jaarlijks door de directie verantwoord
Vrijwillige bijdrage
De ouderbijdrage mag voor ouders geen financiële belemmering vormen om kinderen bij
één van onze scholen aan te melden. Indien door ouders gewenst, kan een financiële
regeling worden getroffen. Stichting HMS gaat uit van het solidariteitsbeginsel.
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Artikel 1
1. De vrijwillige ouderbijdrage wordt door het bestuur van Stichting Hilversumse Montessorischolen
verlangd voor elke leerling die staat ingeschreven aan een van de onder het bestuur
ressorterende school, te weten:
a. voor een leerling, staande onder de ouderlijke macht, van de vader en/of de moeder al dan
niet gezamenlijk.
b. voor een leerling, staande onder de voogdij, van degene die de voogdij uitoefent.
Artikel 2
1. De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de directie van de Stichting Hilversumse
Montessorischolen vastgesteld op basis van het reglement ouderbijdrage.
2. De oudergeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft een
instemmingsrecht inzake de wijziging van de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage.
Artikel 3
1. De ouderbijdrage heeft betrekking op tien (onderwijs)maanden van een kalenderjaar, lopende
van 1 januari tot en met 31 december.
2. Voor de leerling die gedurende de loop van een schooljaar tot de school wordt toegelaten of de
school verlaat, wordt de ouderbijdrage naar rato berekend en eventueel gerestitueerd.
3. Bij overlijden van de leerling is de ouderbijdrage slechts tot de dag van het overlijden
verschuldigd. Voor zover de ouderbijdrage reeds voor de periode na het overlijden is voldaan,
wordt deze gerestitueerd.
Artikel 4
1. Betaling van de ouderbijdrage geschiedt op basis van vrijwilligheid.
2. De toelating van de leerling tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van betaling van de
ouderbijdrage.
3. De betaling van de ouderbijdrage gebeurt via Schoolkassa. De ouder kan zelf bepalen of
betaling ineens of in termijnen is gewenst.

