
Ouderbijdrage  

 

 

 

De Willem de Zwijgerschool streeft 

naar het continueren en verder 

uitbouwen van onderwijs van hoge 

kwaliteit. De diversiteit aan 

(buitenschoolse) activiteiten en leuke 

projecten maken de Willem de 

Zwijgerschool de bijzondere en 

aantrekkelijke school die het vandaag 

de dag is. De onderwijsbijdragen van 

de overheid zijn niet toereikend om al 

deze projecten en activiteiten te 

financieren.  

Om een stimulerende leeromgeving 

en een prikkelend en afwisselend 

leeraanbod voor uw kind te kunnen 

blijven bieden, vragen we ieder jaar 

een vrijwillige bijdrage van alle 

ouders. Daarnaast zijn we afhankelijk 

van de vrijwillige inzet van onze 

ouders.  

Hiernaast geven wij u graag een 

overzicht van de inspanningen van de 

school en de bijdragen van ouders die 

daarvoor worden gebruikt  

 

Waarom een ouderbijdrage? 

Willem de 
Zwijgerschool 

Gentestraat124 

2587 HZ Scheveningen 

 

Telefoonnr.: 070-3557484 

E-mailadres: 

administratie@wdzscheveningen.nl 

De school stelt haar organisatie en jaarlijkse begro-

ting mede op basis van de volgende jaarlijkse ouder-

bijdragen:  

 Ouderbijdrage  

 Overblijfbijdrage  

 Lidmaatschap Vereniging Willem de Zwijger-

school  

 

Zonder de bijdragen en de inzet van u als ouder 

is het voor de school niet mogelijk deze inspan-

ningen vol te houden. De school rekent daarom 

op uw bijdrage!  

 

 

 

 

 

 
Ouderbijdrage - algemeen  

De ouderbijdrage is, zoals in de wet geregeld, een 

vrijwillige bijdrage per kind. Uit uw bijdrage worden 

onder andere zaken gefinancierd zoals aangegeven in 

onderstaande tabel.  

 

 
 Benodigde bijdragen van ouders (per jaar)  

 

                    Nut en noodzaak van uw bijdrage!  



De exacte bijdrage is afhankelijk van het 
belastbare gezinsinkomen en het aantal 
kinderen dat u op onze school heeft.  

Lidmaatschap Vereniging  WDZ 

Lidmaatschap Vereniging Willem de Zwijgerschool  

 

Leden van de Vereniging hebben in de algemene 

ledenvergadering stemrecht bij de belangrijke 

beslissingen die voor de school worden genomen. 

Denk daarbij aan het schoolbeleid, de begroting en het 

jaarverslag met daarin aandacht voor de 

ouderbijdragen, het overblijven en uitbreiding van de 

school. U kunt zich aanmelden als lid bij de 

administratie.  

 

Lidmaatschap per jaar € 7,50  

 

 

Overblijfbijdrage 

Overblijfbijdrage  

De overblijfbijdrage is een verplichte bijdrage voor alle 

leerlingen die overblijven. Bijna alle (ruim 440) leerlingen 

van de Willem de Zwijgerschool blijven tussen de middag 

op school om daar hun pauze door te brengen.  

 

Uit de overblijfbijdrage wordt o.a. betaald:  

 de vergoeding voor de overblijfkrachten  

 speelgoed en sportmaterialen  

 EHBO middelen  

 cursussen  

 personele inzet van het team  

 

Overblijfbijdrage per kind per jaar € 165  

Het overblijven wordt gedaan door personeelsleden van 

de school. Omgerekend gaat dat om 48u per week.  

 

 

 

Sponsoring  

De school is altijd geïnteresseerd in ideeën voor extra 

inkomsten. Heeft u ideeën over sponsoring van 

activiteiten van de school, neemt u dan contact op via 

3557484 of administratie@wdzscheveningen.nl.  

 

Ouderbijdrage—hoeveel betaalt U?

 

Voor de berekening kunt u gebruik maken van de tabel 

hieronder.  

Belastbaar gezinsinkomen*  Bijdrage per kind**  

Tot € 25.000  € 150  

€ 25.000 - € 35.000  € 200  

€ 35.000 - € 45.000  € 250  

Boven € 45.000  € 300  

2 kinderen op school  20% korting op het 2e kind  

3 of meer kinderen op school  30% korting vanaf het 3e kind  

* Belastbaar inkomen is het deel van uw inkomen 

waarover u inkomstenbelasting moet betalen.  

** indien uw kind later in het jaar voor het eerst op 

school komt, een bijdrage naar evenredigheid.  

 


