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Geachte heer/mevrouw, 

Op 4 december 2014 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake vrijwillige 
bijdrage ouders en Haarlemse scholen. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. 

1. Is een vrijwillige bijdrage zoals omschreven in de brief wettelijk wel vrijwillig of 
is daar toch een wettelijke verplichting? 

Antwoord: 
Het is een vrijwillige bijdrage zonder wettelijke basis. 

2. Herkent u het vrijwillige karakter van de vrijwillige bijdrage genoeg of in 
voldoende mate in de bijgesloten brief? 

Antwoord: 
Ja, het vrijwillig karakter van de ouderbijdrage herken ik in voldoende mate. 

3. Zo ja waar maakt u uit op dat er toch niet vanuit de school een soort verplichting 
wordt gesuggereerd bij de ouders van het schoolgaande kind? 

Antwoord: 
Er wordt verwezen naar de begroting waarin wordt uitgegaan van 95% van de 
ouders die de vrijwillige bijdrage zullen voldoen en rekening wordt gehouden met 
het vrijwillige karakter. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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4. In een soortgelijke brief verstuurd door een andere school schijnt zwart op wit te 
staan dat wanneer men de vrijwillige bijdrage niet betaald het kind ook niet mee 
kan doen aan de activiteiten. Is de wethouder van deze brieven in het algemeen of 
specifiek op de hoogte? 

Antwoord: 
De regeling van de vrijwillige ouderbijdrage en de uitvoering daarvan valt onder de 
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Mij is niet bekend dat schriftelijk is 
vastgelegd dat kinderen worden uitgesloten van deelname aan activiteiten als de 
ouderbijdrage niet of ten dele is betaald. 

5. Klopt dit wettelijk wel, mogen leerlingen waarvan hun ouders (een deel) van de 
vrijwillige bijdrage niet betaald hebben geweigerd worden voor (een deel) van de 
activiteiten? 

Antwoord: 
Uit pedagogisch oogpunt en niet vanwege een wettelijke verplichting zullen scholen 
in overleg treden met desbetreffende ouders om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn, zoals bijvoorbeeld gespreide betaling. Uitgangspunt bij 
scholen is dat deze leerlingen ook aan activiteiten kunnen deelnemen. Als 
aantoonbaar is dat ouders niet in staat zijn een financiële bijdrage te leveren, hebben 
scholen en/of hun besturen fondsen om hierin te voorzien. 

6. TrotsHaarlem wil weten of de wethouder bereid is in contact te 
treden met de schoolbesturen om er op te wijzen dat, in de communicatie van 
de scholen naar de ouders over de vrijwillige bijdrage, 
altijd expliciet vermeld wordt dat de vrijwillige bijdrage vrijwillig is en niet 
verplicht. Wijs ook op de mogelijkheden die ouders met een te laag netto inkomen in 
geval van betalingsmoeilijkheden hebben (bv mogelijke tegemoet komen, gespreide 
betaling en dergelijke met duidelijk waar dit aangevraagd moet worden) 

Antwoord: 
In de schoolgids, vermeld op de sites van scholen, is een dergelijke omschrijving 
over de vrijwillige bijdrage opgenomen. In uw jaarlijkse bijeenkomst met de 
schoolbesturen voor basis- en voortgezet onderwijs kan dit onderwerp door u ter 
sprake gebracht worden. In een eerstvolgend bestuurlijk overleg onderwijs zal ik 
hier ook aandacht voor vragen. 
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. 7. Tot slot wil TROTS Haarlem graag weten of de wethouder het met ons eens is dat 
scholen er in principe altijd naar moeten streven om de kosten van de vrijwillige 
bijdrage zo laag mogelijk te houden zodat zoveel mogelijk leerlingen mee kunnen 
doen met de activiteiten en er geen uitsluiting van groepen of individuen ontstaat? 

Antwoord: 
Schoolbesturen dragen de verantwoordelijkheid om de hoogte van de vrijwillige 
bijdrage te bepalen en daarbij te voorkomen dat leerlingen om financiële redenen 
uitgesloten worden. Ouders worden hierbij betrokken via de oudercommissie in het 
basisonderwijs en de medezeggenschapsraden in het basis en voortgezet onderwijs. 

Hoogachtend, 

I 
I 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

J. Scholten .B.B. Schneiders 



Art 38 vragen com Samenleving vrijwillige bijdrage ouders en Haarlemse scholen. 

Beste college, wethouder 

Naar aanleiding van bijgesloten brief heeft TROTS Haarlem de volgende art 38 vragen: 

Is een een vrijwillige bijdrage zoals omschreven In de brief wettelijk wel vrijwillig of is daar toch een 
wettelijke verplichting? 
Herkend u het vrijwill ige karakter van de vrijwillige bijdrage genoeg of in voldoende mate in de 
bijgesloten brief? 
Zoja waar maakt u uit op dat er toch niet vanuit de school een soort verplichting wordt gesuggereerd 
bij de ouders van het schoolgaande kind? 
In een soortgelijke brief verstuurd door een andere school schijnt zwart op wit te staan dat wanneer 
men de vrijwillige bijdrage niet betaald het kind ook niet mee kan doen aan de activiteiten. 
Is de wethouder van deze brieven in het algemeen of specifiek op de hoogte? 
Klopt dit wettelijk wel, mogen leerlingen waarvan hun ouders (een deel) van de vrijwillige bijdrage niet 
betaald hebben geweigerd worden voor (een deel) van de activiteiten? 

TrotsHaarlem wil weten of de wethouder bereidt is in contact te 
treden met de schoolbesturen om er op te wijzen dat,in de communicatie van 
de scholen naar de ouders over de vrijwillige bijdrage, altijd expliciet vermeld wordt dat de vrijwillige 
bijdrage vrijwillig is en niet verplicht. Wijs ook op de mogelijkheden die ouders met een te laag netto 
inkomen in geval van betalingsmoeilijkheden hebben (bv mogelijke tegemoet komen, gespreide 
betaling en dergelijke met duidelijk waar dit aangevraagd moet worden) 

Tot slot wil TROTS Haarlem graag weten of de wethouder het met ons eens is dat scholen er in 
principe altijd naar moeten streven om de kosten van de vrijwillige bijdrage zo laag mogelijk te 
houden zodat zoveel mogelijk leerlingen mee kunnen doen met de activiteiten en er geen uitsluiting 
van groepen of individuen ontstaat? 

Mvg 

Fractie TROTS HAARLEM 



OUDERBIJDRAGE 
Wij vragen u de ouderbijdrage voor dit schooljaar aan ons over te maken op 
rekening * * * * * , ten name van * * * * * te Haarlem, onder vermelding van de 
naam en de groep van uw kind(eren). 

Dit laatste is erg belangrijk. Het voorkomt dat we lang moeten zoeken voor welk 
kind nou precies is betaald. 
# Tot heden heeft 6 6 , 8 % van alle kinderen betaald, van de groepen scoort 
groep 5 (a t/m c) gemiddeld het beste: 71,3 % 
# Voor de begroting is uitgegaan dat minimaal 95% van alle kinderen betaald (in 
2013 - 2014 heeft uiteindelijk 98% van alle kinderen betaald) 
# Groepen waarvan de meeste kinderen hebben betaald zijn: 7 c (85,2%), 5c 
(77,8%) en 5b (76,9%) 
# Groepen waarvan de minste kinderen hebben betaald zijn: 4b (44,4%), 8b 
(50,0%) en 3c (51,7%) 


