Website Huizermaat Overeenkomst
Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage Gooise Scholen Federatie
Scholengemeenschap Huizermaat te Huizen, voor schooljaar 2018-2019
Het bevoegd gezag van de Gooise Scholen Federatie te Bussum en daaronder ressorterend
Scholengemeenschap Huizermaat te Huizen, vertegenwoordigd door mevrouw drs. T. A. de
Ruijter, verder te noemen ‘de school’
en
de wettelijk vertegenwoordiger van ……… (bij meerderjarigheid van de leerling, de leerling
zelf), verder te noemen ‘de wettelijk vertegenwoordiger’ nemen in aanmerking:
-

-

-

-

dat de wettelijk vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven bij de school, welke
inschrijving de school heeft aanvaard;
dat de school naast het verzorgen van regulier onderwijs zich tevens sterk maakt voor
een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten, die
primair ten doel hebben een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat en mede
ten doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te
bevorderen;
dat voor genoemde activiteiten volgens artikel 27 lid 2 Wet op het voortgezet onderwijs
(Wvo), een overeenkomst voor een ouderbijdrage gesloten kan worden;
dat de oudergeleding van de MR van de school heeft ingestemd met deze bijdrage;
dat deze ouderbijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te worden
aangegaan;
dat wanneer deze overeenkomst door de wettelijk vertegenwoordiger is aangegaan er
wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage door wettelijk
vertegenwoordiger bestaat;
dat het de wettelijk vertegenwoordiger vrij staat de overeenkomst slechts voor een
gedeelte van de door de school aangeboden diensten en activiteiten aan te gaan;
dat de wettelijk vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast het
reguliere onderwijs tevens deelneemt aan de hierna genoemde, door de school
verzorgde activiteiten, en bereid is de daaraan verbonden kosten aan de school te
voldoen;
dat de wettelijk vertegenwoordiger door het aangaan van deze overeenkomst
gehouden is de daarin opgenomen bijdrage aan de school volledig en tijdig te voldoen;

verklaren te zijn overeengekomen:
1. De wettelijk vertegenwoordiger wordt in de gelegenheid gesteld om de leerling gebruik
te laten maken van c.q. deel te laten nemen aan één of meerdere van de volgende
diensten of activiteiten.
Voor een gedetailleerde specificatie en toelichting verwijzen wij u naar onze website.
http://www.huizermaat.nl/Boekenfonds.
2. De wettelijk vertegenwoordiger wordt in de gelegenheid gesteld om de hiervoor
vermelde bedragen door middel van een machtiging tot inning via Van Dijk Educatie
van zijn rekening af te laten schrijven.
3. Het niet intekenen op een dienst of activiteit dan wel niet (tijdige) betaling van de
daaraan verbonden kosten, betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of
activiteit kan worden uitgesloten. De schoolboeken worden altijd geleverd ongeacht
betaling van de borg.
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4. Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de school de volgende reductie- en
kwijtscheldingsregeling:
De school kan in individuele gevallen overgaan tot reductie of kwijtschelding van de
vrijwillig aangegane overeenkomst tot betaling. Ouders die niet in staat zijn om de
vrijwillige ouderbijdrage te voldoen kunnen hier aanspraak op maken en kunnen
hiervoor een aanvraag doen bij de school.
5. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één schooljaar.
6. Met het verstrekken van een machtiging aan Van Dijk Educatie zoals opgenomen onder
artikel 2 geeft de wettelijk vertegenwoordiger expliciet akkoord op de door hem/haar
aangegeven onderdelen, waarmee tevens sprake is van instemming met deze
overeenkomst. Bij keuze voor een andere betalingswijze zal deze overeenkomst door
beide partijen voor akkoord getekend worden.
Namens de wettelijke vertegenwoordiger:
Naam: _______________________________

Handtekening: _________________________
En, namens het bevoegd gezag, Scholengemeenschap Huizermaat te Huizen,
mevrouw drs. T. A. de Ruijter: __________________________

