Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van de klassen 2 t/m 6
schooljaar 2018-2019

Onderwerp
overeenkomst
ouderbijdrage 18/19

Nummer
2018.575.onv.ld.wk.25

Datum
’s-Hertogenbosch, 10 juli 2018

Met deze brief informeren wij u over de jaarlijkse overeenkomst inzake de ouderbijdragen.
Op de website www.pierson.nl ouders treft u per afdeling een overeenkomst ouderbijdragen aan met de voor het
nieuwe schooljaar geldende tarieven.
De overeenkomst ouderbijdragen werd aangegaan voor de duur van één schooljaar en wordt, behoudens tijdige
opzegging door één der partijen, telkens stilzwijgend met één schooljaar verlengd, met dien verstande dat de kosten
per leerjaar jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Als u de af te nemen activiteiten/voorzieningen voor het nieuwe
schooljaar wilt wijzigen, dient u de overeenkomst te downloaden en naar ons toe te sturen. Wijzigingen na 1 oktober
2018 kunnen niet meer verwerkt worden.
Het aanbod en de kosten van de voorzieningen zijn met de ouders in de Medezeggenschapsraad besproken en akkoord
bevonden. Er is naar gestreefd om ondanks prijsstijgingen een verhoging van de ouderbijdragen te voorkomen. U kunt
als ouder(s)/verzorger(s) van de leerling afzien van het betalen van de vrijwillige bijdrage of een deel daarvan. In een
aantal gevallen betekent dit, dat de leerling dan helaas geen gebruik kan maken van de desbetreffende voorziening of
het programmadeel.
De school hecht veel waarde aan het volledig aanbod van de extra's en verzoekt u dan ook dringend hier gebruik van
te maken. Hebt u eenmaal gekozen voor deelname aan activiteiten en afname van diensten of voorzieningen, dan
bestaat er wel een betalingsverplichting.
Voor betaling van deze kosten ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar een factuur. Wanneer u overgaat
tot betaling van de gevraagde bijdragen, dan beschouwen wij de overeenkomst als zijnde daadwerkelijk
overeengekomen.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer
H.S. Spuijbroek, coördinator financiële administratie.
Met vriendelijke groet,
Mw. A. M. van Bommel
rector

