O.B.S. De Hasselbraam, De Knip 1-B, 9351 XZ Leek. Tel: 0594-514808
www.obsdehasselbraam-leek.nl

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage
‘OBS De Hasselbraam’ 2017/2018
Ondergetekende,
Naam ouder/verzorger :

_________________________

Adres
PC + Woonplaats
Tel.nr.

_________________________
_________________________
_________________________

:
:
:

Verklaart kennisgenomen te hebben van het ouderbijdrage reglement zoals opgenomen in
de schoolgids en dit als onderdeel van deze overeenkomst te aanvaarden.
De ouder/verzorger wenst de leerling(en) gebruik te laten maken van / deel te laten nemen
aan de volgende activiteiten:
De bedragen (activiteit A) worden zonodig bijgesteld voor nieuwe inschrijvingen in de loop
van het schooljaar.
Het totale pakket bestaat uit (A+B)
A.
B.

Schoolactiviteiten die niet onder het reguliere lesprogramma vallen, bv.
Kerstviering, Sinterklaas, sportdag, verzekering, etc.
Schoolreizen:
Groep 1 t/m 5
Groep 6
Groep 7/8

€ 27,00
€ 25,00
€ 67,50
€ 75,00

De ouder/verzorger wenst gebruik te maken van:
Als volgt aangeven indien u gebruik wilt maken van een activiteit.

Of



het gehele pakket A + B
A
B

Niet intekenen op een activiteit dan wel niet (tijdige) betalen, betekent dat uw kind/kinderen
niet kan/kunnen deelnemen aan activiteiten of gebruik kan/kunnen maken van een
voorziening die uit de ouderbijdragen worden betaald.

De ouderbijdrage is ten behoeve van hierna vermelde leerling(en).

Naam kind

Geboorte datum

Groep

1
2
3
4

De ouder/verzorger wenst de ouderbijdrage als volgt te voldoen:
 Per overschrijving 1 termijn vóór 20 oktober op rekening NL78 RABO 033.51.25.794 t.n.v.
OV OBS De Hasselbraam onder vermelding van: voor en achternaam kind(eren)
 Per overschrijving in 3 gelijke termijnen vóór 20 oktober,1 januari en 1 april op rekening
NL78 RABO 033.51.25.794 t.n.v. OV OBS De Hasselbraam onder vermelding van:
voor en achternaam kind (eren).
 Per automatische incasso 1 termijn op 20 oktober door middel van machtiging *
 Per automatische incasso 3 termijnen op 20 oktober, 1 januari en 1 april door middel van
machtiging *
*Machtiging
Voor een ieder die heeft aangegeven dat zij middels een automatische incasso de bijdragen
wil voldoen gaat akkoord dat de bedragen worden geïncasseerd conform de aangegeven
pakketkeuze. En dat deze op bovengenoemde data of ineens of middels drie gelijke
termijnen worden geïncasseerd. Een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat er
per kind een machtiging ingevuld wordt. Deze machtiging loopt dan totdat het kind van
school gaat of totdat er een schriftelijk intrekking is ontvangen.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het schooljaar 2017/2018. Bij ondertekening van
deze overeenkomst verplicht u zich de verschuldigde ouderbijdrage te betalen. Voor vragen
kunt u contact opnemen met de directie.

Datum

Handtekening

_____________

_____________________

