REGELING OUDERBIJDRAGE
Artikel 1: Algemene bepalingen
1. Het bevoegd gezag (bestuur) van het Atlas College organiseert een aantal
activiteiten/diensten voor de leerlingen. Om de kosten daarvan te dekken heeft het
bestuur een eigen bijdrage van de ouders/verzorgers vastgesteld, zoals bedoeld in
artikel 27 van de Wet voortgezet onderwijs (hierna te noemen de ouderbijdrage).
2. Deze ouderbijdrage is vrijwillig; de toelating van de leerling tot de school is dus niet
afhankelijk van de betaling van de ouderbijdrage.
Artikel 2: Keuze van activiteiten/ diensten
1. De activiteiten/diensten waarvoor de school een ouderbijdrage vraagt, worden aan
het begin van elk schooljaar door de ouderraad van elke locatie bepaald, in
samenspraak met de locatiedirectie.
2. Het bestuur kan voor activiteiten/ diensten die gedurende het schooljaar (nader)
worden vastgesteld, een aanvullende ouderbijdrage vragen. De bepalingen van
deze regeling ouderbijdrage gelden ook voor deze aanvullende activiteiten/
diensten.
Artikel 3: Reductie en restitutie
1. Indien de ouders/verzorgers hun kind bij de school inschrijven gedurende het
schooljaar, komen zij in aanmerking voor de volgende reductieregeling: inschrijving in
de eerste twee maanden van het schooljaar betekent geen reductie, in de derde t/m
vijfde maand 25%, na de vijfde maand 50%.
2. De leerling die gedurende het schooljaar de school verlaat, komt in aanmerking voor
restitutie van een gedeelte van de totaal verschuldigde ouderbijdrage. Vertrek in de
eerste twee maanden van het schooljaar betekent dat 75% van het betaalde bedrag
wordt terugbetaald. In de derde t/m vijfde maand van het schooljaar wordt 50% van
het totale bedrag gerestitueerd.
Artikel 4: Betaling
1. De ouderbijdrage is onder normale omstandigheden in één keer in zijn geheel
betaald en wordt in rekening gebracht op de jaarlijkse factuur die de school u aan het
begin van het schooljaar toezendt.
2. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Indien ouders/verzorgers deze bijdrage
niet betalen, dan wordt hun kind niet uitgesloten van activiteiten. Het is echter wel
mogelijk dat activiteiten anders vormgegeven worden door verminderde bijdragen
van ouders.

Artikel 5: Omschrijving activiteiten/diensten en gevraagde bedragen per leerling
Algemene ouderbijdrage t.b.v. feestelijke, culturele en sportieve activiteiten van beperkte
omvang met beperkte kosten: € 40,-

