
 

Ouderbijdrage en TSO / VEEL GESTELDE VRAGEN  

 

Wat is de ouderbijdrage? 

Wat zijn de voordelen van het continurooster? 

Wie vangt mijn kind op tussen de middag? 

Bij wie kan ik terecht met vragen? 

Hoeveel moet ik betalen?  

Wat gebeurt er als ik niet betaal? 

Hoe kan ik betalen?  

Moet ik elk jaar een nieuw formulier ondertekenen? 

Hoe weet ik zeker dat jullie het geld hiervoor besteden en niet voor iets anders?  

Waar betaal ik voor?  

Ik kan het niet betalen, wat nu? 

Wat is de bijdrage van de school? 

Betaal ik nu voor de pauzes van de leerkrachten? 

Moet ik het schoolreisje / schoolkamp apart betalen? 

Kan ik ook contant betalen? 

Kan ik in termijnen betalen? 

Mijn rekeningnummer is gewijzigd. Aan wie kan ik dat doorgeven? 

Ik wil het aantal termijnen aanpassen. Hoe doe ik dat? 

Ik heb aangegeven dat ik via automatische incasso maar ik betaal toch liever contant. Hoe wijzig ik  

Ik heb aangegeven dat ik contant betaal maar ik betaal toch liever via automatische incasso. Hoe 

wijzig ik dat? 

 

 

 

 



 

 

 

Wat is de ouderbijdrage? 

De ouderbijdrage is een bijdrage die ouders vrijwillig doen aan de school. De bijdrage bestaat uit 

twee delen: een bijdrage voor de tussenschoolse opvang en de ouderbijdrage.  

Met uw bijdrage voor de TSO zorgt u ervoor dat uw kind professioneel, verantwoord en altijd wordt 

opgevangen tussen de middag. 

Van uw vrijwillige ouderbijdrage betalen we onder andere knutselmateriaal, spelmateriaal, 
versierspullen voor Kerst en Sinterklaas, excursies en de sportdag.  
 
terug 
 
Wat zijn de voordelen van het continurooster? 

 Uw bijdrage voor TSO zorgt ervoor dat het continurooster blijft.  

 De opvang van uw kind(eren) is in handen van de professionele medewerkers van UK. Zij 

zorgen voor verantwoord toezicht aan uw kind(eren).   

 Uw kind hoeft niet tussen de middag alleen naar huis als u aan het werk bent.   

 U hoeft op uw vrije dag niet heen-en-weer om uw kind te halen en te brengen.  

 De bijdrage per dag per kind is slechts 0,58 euro.  Wij zijn hiermee de goedkoopste school  in 

de regio.  

 Leerkrachten staan na een pauze fris en alert voor de klas.  

 Leerkrachten melden zich minder vaak voor korte periodes ziek. 

terug 
 

Wie vangt mijn kind op tussen de middag? 

Voor de opvang tussen de middag werken wij samen met UK. De medewerkers zijn goed opgeleid, 

verantwoordelijk en professioneel. Zij zorgen met veel plezier voor uw kind.  

Bij wie kan ik terecht met vragen? 

Voor al uw vragen kunt u terecht bij Ferry Gubbels of Claudia Heusen. U vindt hun kantoor op de 

tweede verdieping van het rode gebouw. Bellen of mailen kan natuurlijk ook: 036 5214971 of 

info@archipel.edu.almere.nl.  

terug 
 

  

mailto:info@archipel.edu.almere.nl


Over betalen  

Hoeveel moet ik betalen?  

Voor het schooljaar 2014-2016 is de bijdrage 145 euro per kind. Dit bedrag is opgebouwd uit twee 
delen: 115 euro voor de tussenschoolse opvang (TSO) en 30 euro als vrijwillige ouderbijdrage.  
 
terug 

 
Wat gebeurt er als ik niet betaal? 

Wij kunnen u niet verplichten om te betalen. Als u ervoor kiest om niet te betalen, geeft u dit aan op 

het machtigingsformulier. Uiteraard waarderen wij, de leerkrachten en alle kinderen uw bijdrage 

zeer. De kosten van de tussenschoolse opvang gaan anders ten laste van het schoolbudget. Als we dit 

kunnen voorkomen betekent  dat ook uw kinderen in de toekomst verzekerd zijn van goed 

onderwijs, professionele opvang en leuke spelmaterialen en activiteiten.  

terug 
 

Hoe kan ik betalen?  

U betaalt het bedrag per kind in termijnen via automatische incasso of contant. Als u contant betaalt, 

betaalt u het hele bedrag in één keer. Kiest u voor automatische incasso dan kunt u in 1, 4 of 10 

termijnen betalen. Dit bedrag gaat dan automatisch van uw rekening.  

terug 
 

Moet ik elk jaar een nieuw formulier ondertekenen? 

Vanaf schooljaar 2014 – 2015 hoeft dit niet meer. U ontvangt alleen nog een nieuwe overeenkomst 

als een broer of zus de school verlaat of er bij komt, of wanneer er voor een schooljaar kwijtschelding 

is verleend. Vanzelfsprekend vervalt de overeenkomst op het moment dat kinderen de school 

verlaten. 

terug 
 

 

Hoe weet ik zeker dat jullie het geld hiervoor besteden en niet voor iets anders? 

De besteding van uw bijdrage geeft de directie van de Archipel door aan de Ouderraad (OR) en de 

Medezeggenschapsraad (MR). De OR en de MR zetten dit jaarlijks in een overzicht. Dit overzicht 

lichten zij toe in de jaarvergadering. Iedere ouder mag hierbij aanwezig zijn.   

terug 
 

Waar betaal ik voor? 



Met uw bijdrage voor de TSO zorgt u ervoor dat uw kind professioneel, verantwoord en altijd wordt 

opgevangen tussen de middag. 

Van uw vrijwillige ouderbijdrage betalen we onder andere knutselmateriaal, spelmateriaal, 
versierspullen voor Kerst en Sinterklaas, excursies en de sportdag.  
terug 
 
 

Ik kan het niet betalen, wat nu? 

Voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kennen wij een kortings- of 

kwijtscheldingsregeling. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Maak dan een afspraak met 

directeur Ferry Gubbels via 036-5214971 of loop gewoon langs zijn kantoor. 

terug 
 

Wat is de bijdrage van de school? 

Naast de medewerkers van de UK wordt er iedere dag ook een leerkracht ingeroosterd. Indien nodig 

kan de leerkracht hen ondersteunen of begeleiden. 

terug 
 

Betaal ik nu voor de pauzes van de leerkrachten? 

U betaalt niet voor de pauzes van de leerkrachten. U betaalt voor de professionele opvang van uw 

kind tijdens de lunchpauze.  

terug 
 

Moet ik het schoolreisje / schoolkamp apart betalen? 

Ja,  uw bijdrage aan het schoolreisje en het schoolkamp betaalt u op een ander moment. U ontvangt 

daar een brief of e-mail over.  

terug 
 

Kan ik ook contant betalen? 

Het is mogelijk om het totaalbedrag in een keer te betalen. Contant betalen in termijnen is niet 

mogelijk.  

terug 
 

Kan ik in termijnen betalen? 

U kunt ervoor kiezen om in 1, 4 of 10 termijnen te betalen. Geef dit aan op het machtigingsformulier.  



terug 
 

Mijn rekeningnummer is gewijzigd. Aan wie kan ik dat doorgeven? 

Als uw rekeningnummer wijzigt, geef dit dan door aan Yvonne (administratie). Zij is bereikbaar op 

telefoonnummer 036-5214971 of  via e-mail info@archipel.edu.almere.nl of loop even langs haar 

kantoor.  

terug 
 

Ik wil het aantal termijnen aanpassen. Hoe doe ik dat? 

Als u het aantal termijnen wilt aanpassen, geef dit dan door aan Yvonne (administratie). Zij is 

bereikbaar op telefoonnummer 036-5214971 of  via e-mail info@archipel.edu.almere.nl of loop even 

langs haar kantoor.  

terug 
 

Ik heb aangegeven dat ik via automatische incasso maar ik betaal toch liever contant. Hoe wijzig ik 

dat? 

Als u de manier waarop u betaalt wilt wijzigen, geef dit dan door aan Yvonne (administratie). Zij is 

bereikbaar op telefoonnummer 036-5214971 of  via e-mail info@archipel.edu.almere.nl of loop even 

langs haar kantoor.  

terug 
 

Ik heb aangegeven dat ik contant betaal maar ik betaal toch liever via automatische incasso. Hoe 

wijzig ik dat? 

Als u de manier waarop u betaalt wilt wijzigen, geef dit dan door aan Yvonne (administratie). Zij is 

bereikbaar op telefoonnummer 036-5214971 of  via e-mail info@archipel.edu.almere.nl of loop even 

langs haar kantoor.  

terug 
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