
BESLUIT   C.Q.   ADVIES   MEDEZEGGENSCHAPSRAAD   
___________________________________________________________________________   
Nummer: 2021-22-01   
Datum: 30   september   2021   
Soort: Instemming   (oudergeleding)   
Grondslag: artikel(en)   13   lid   1   sub   c   Wet   medezeggenschap   op   scholen   (WMS)   
Vraag: Voorgenomen   besluit   met   betrekking   tot   de   hoogte   en   inning   van   de     

ouderbijdrage   in   schooljaar   2021-2022,    zie   bijlage .   
  

Besluit: Stemt   in   
___________________________________________________________________________   
  

Het   voorstel:   
De   (oudergeleding   van   de)   medezeggenschapsraad   moet   instemmen   met   voorstellen   van   de   
schooldirectie   die   betreffen   de   vaststelling   of   wijziging   van   de   hoogte   en   de   vaststelling   of   
wijziging   van   de   bestemming   van   de   middelen   die   van   de   ouders   of   de   leerlingen   worden   
gevraagd   zonder   dat   daartoe   een   wettelijke   verplichting   bestaat   onderscheidenlijk   zijn   ontvangen   
op   grond   van   een   overeenkomst   die   door   de   ouders   is   aangegaan.   De   schooldirectie   wil   de   
ouderbijdrage   voor   dit   jaar   vaststellen   op   zestig   (60)   euro   en   deze   dit   jaar   innen   op   de   
schoolrekening   door   gebruik   te   maken   van   het   systeem   Schoolkassa.   Niet   bestede   inkomsten   
worden   gestort   op   rekening   van   het   Twijnfonds.   
  

Overwegingen   en   opmerkingen:   
- De   medezeggenschapsraad   vindt   inning   op   de   schoolrekening   een   goed   idee   omdat   de   

administratie   van   de   bijdragen   gecontroleerd   wordt   door   de   schoolaccountant.   
  

- Het   bedrag   van   zestig   euro   is   niet   onderbouwd   maar   toegelicht   met   de   stelling   dat   er   elk   
jaar   zestig   euro   gevraagd   wordt   en   dat   het   geld   altijd   volledig   wordt   besteed.   Desgevraagd   
verklaarde   de   schooldirectie   dat   het   bedrag   van   zestig   euro   vorig   jaar   al   is   vastgesteld.   
Vanuit   de   ouderraad   zou   de   onderbouwing   van   het   bedrag   moeten   komen.   
  

- Voor   komend   schooljaar   (2022   -   2023)   wil   de   medezeggenschapsraad   dat   de   
schooldirectie   met   die   onderbouwing   (begroting)   komt.   Uiteraard   kan   de   schooldirectie   
één   en   ander   afstemmen   met   de   ouderraad,   maar   daar   staat   de   medezeggenschapsraad   
verder   buiten.   Uit   de   begroting    2022   -   2023   moet   kunnen   worden   opgemaakt   waaraan   de   
ouderbijdrage   zal   worden   besteed   (bijvoorbeeld   het   kerstfeest,   schoolreisjes,   kinderraad,   
bibliotheek,   etcetera).     
  

- De   medezeggenschapsraad   is   ertegen   dat   een   overschot   automatisch   wordt   overgemaakt   
naar   het   Twijnfonds.   Een   eventueel   overschot   moet   worden   opgenomen   op   de   begroting   
van   het   daaropvolgende   jaar.   De   schooldirectie   onderschrijft   dit.      



- De   medezeggenschapsraad   wil   graag   zicht   houden   op   de   uitvoering   van   de   begroting   als   
het   gaat   om   de   ouderbijdrage.   De   schooldirectie   zegt   toe   dat   dit   automatisch   zal   
gebeuren   via   de   managementrapportage   die   school   aan   de   financiële   controller   moet   
leveren   (drie   a   vier   maal   per   schooljaar).   Deze   rapportage   wordt   ook   altijd   besproken   in   
de   medezeggenschapsraad   besproken,   aldus   de   schooldirectie.   

  
Voorzitter Secretaris   

    
D.   van   der   Wal B.   Gerris   

  
  
  

Bijlagen:    Voorgenomen   besluit   
Schriftelijke   vragen      



Bijlagen   



Voorstel innen vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van 
hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Het schoolbestuur bepaalt 
ook waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. De medezeggenschapsraad van de school 
moet hiermee instemmen. Vanaf 1 augustus 2021 mogen scholen niet langer leerlingen 
uitsluiten van uitjes, sportdagen of kerstdiners. Ze mogen een scholier geen gratis 
alternatieve activiteit aanbieden (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-
onderwijs/private-bijdragen-in-het-onderwijs). 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt op Pieterskerkhof besteed aan:

 Schoolreisjes
 Vieringen
 Activiteiten
 Schoolbibliotheek
 Kinderraad


De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 is €60,-.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage zal door school gebeuren met behulp van 
Schoolkassa. De vrijwillige ouderbijdrage komt binnen op de schoolrekening. Niet bestede 
inkomsten worden gestort op de rekening van het Twijnfonds.

Twijnfonds

Het Twijnfonds heeft tot doel een extra bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs van de 
school te leveren. Hierdoor worden bijzondere projecten en activiteiten mogelijk waarvoor 
het schoolbudget geen ruimte biedt. 

Projecten en activiteiten die het Twijnfonds ondersteunt hebben direct verband met en 
maken onderdeel uit van het onderwijsaanbod en zijn cultureel of maatschappelijk relevant. 
Voorbeelden zijn een bezoek aan de Tweede Kamer, een kookproject of bijzondere 
kunstprojecten waarbij een docent van buiten wordt ingehuurd.

Ieder jaar wordt aan ouders/verzorgers gevraagd het Twijnfonds financieel te steunen.

Leerkrachten en ouders (samen met een leerkracht) kunnen een aanvraag indienen voor een 
project of activiteit bij het Twijnfonds.

Het Twijnfonds moet z.s.m. worden geformaliseerd. School kan daarna (meerjaarse)subsidie 
aanvragen voor de verrijking van het onderwijsaanbod. Tot die tijd opereert het Twijnfonds 
zoals voorheen.



Dennis van der Wal <dvdw030@gmail.com>

Re: ouderbijdrage 
1 bericht

Jasper Bunt <Jasper.Bunt@spoutrecht.nl> 30 september 2021 om 13:45
Aan: Dennis van der Wal <dvdw030@gmail.com>
Cc: MR ODBS Pieterskerkhof <mr@pieterskerkhof.com>

Dag Dennis en overige MR leden,

Ik lees verschillende onderdelen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.
De verantwoording van de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
Hoe gaan we om met overschot?
Wat is de communica�e?

Ik heb mijn antwoorden in blauw in de mail gezet.

Vriendelijke groeten,

Jasper Bunt
interim directeur SPO Utrecht
0618083426

 
 
Postbus 9315 | 3506 GH Utrecht | Orteliuslaan 871|  
030 265 26 40 | 06 341 07 171 | www.spoutrecht.nl | facebook |  Linkedin 
  
  
De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid is P&R Papendorp. Van daaruit loopt u in 4 minuten naar ons kantoor.  
Klik hier voor de route. 

Van: Dennis van der Wal <dvdw030@gmail.com> 
Verzonden: woensdag 29 september 2021 12:28 
Aan: Jasper Bunt <Jasper.Bunt@spoutrecht.nl> 
CC: MR ODBS Pieterskerkhof <mr@pieterskerkhof.com> 
Onderwerp: ouderbijdrage
 
Beste Jasper,

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fview.publitas.com%2Fspo-utrecht%2Fspo_utrecht_jaarverslag_2020%2F&data=04%7C01%7CJasper.Bunt%40spoutrecht.nl%7C67b53a5de20a4c905b6508d96edc1402%7C663e19f621484d4d82dd6f08533f034b%7C0%7C0%7C637662713773381053%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KszUd82JnwW1j0tfAjzyGwvIq6%2F7%2BB96nvk4ciYhP68%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.spoutrecht.nl%2F&data=04%7C01%7CJasper.Bunt%40spoutrecht.nl%7C67b53a5de20a4c905b6508d96edc1402%7C663e19f621484d4d82dd6f08533f034b%7C0%7C0%7C637662713773391008%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sFdBGgnSO9nzOdN0%2FTp0RBRQondkaes94gGzQ6DOqh4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Fmaps%2Fdir%2F52.0712251%2C5.081425%2FSPO%2BUtrecht%2C%2BOrteliuslaan%2C%2BUtrecht%2F%4052.0706136%2C5.0784085%2C529m%2Fdata%3D!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c66553be40ef95%3A0xd0cc8d8ad6b67334!2m2!1d5.0797694!2d52.0694667!3e2&data=04%7C01%7CJasper.Bunt%40spoutrecht.nl%7C67b53a5de20a4c905b6508d96edc1402%7C663e19f621484d4d82dd6f08533f034b%7C0%7C0%7C637662713773391008%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tpaa8%2FVM4IdhrEEHHfh3c5p7SeYgskcj%2F1qz277dGDo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Fmaps%2Fdir%2F52.0712251%2C5.081425%2FSPO%2BUtrecht%2C%2BOrteliuslaan%2C%2BUtrecht%2F%4052.0706136%2C5.0784085%2C529m%2Fdata%3D!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c66553be40ef95%3A0xd0cc8d8ad6b67334!2m2!1d5.0797694!2d52.0694667!3e2&data=04%7C01%7CJasper.Bunt%40spoutrecht.nl%7C67b53a5de20a4c905b6508d96edc1402%7C663e19f621484d4d82dd6f08533f034b%7C0%7C0%7C637662713773400963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DXKj%2BCCc7%2FrEtJwPUSXnye%2BIRQ7Pzs6OL4m6Q%2BZ8hmQ%3D&reserved=0
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mailto:Jasper.Bunt@spoutrecht.nl
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Wij hebben je voorstel over de ouderbijdrage besproken in de medezeggenschapsraad en dat heeft ertoe geleid dat
de medezeggenschapsraad je vraagt om met een aangepast voorstel te komen waarin aandacht is besteed aan de
volgende aspecten.

1. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht als het gaat om de hoogte van de ouderbijdrage en de
besteding van de ouderbijdrage. Daarom zou de medezeggenschapsraad uit het voorgenomen besluit willen kunnen
opmaken waaraan de ouderbijdrage zal worden besteed (bijvoorbeeld het kerstfeest, schoolreisjes, kinderraad,
bibliotheek, etcetera). Uit dit begroting zouden dan de kosten moeten volgen waarop de ouderbijdrage wordt
gebaseerd (rekening houdend met wat een ouder gemiddeld geeft). 

Ik denk dat er vanuit de OR eenvoudig een overzicht van de bestedingen is te vinden wat kan dienen
als uitgangspunt voor de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Voor het huidige schooljaar is het
bedrag voor de zomervakantie al vastgesteld, goedgekeurd en in de schoolgids vermeld. Voor
schooljaar 2022-2023 is dit zeker een punt om scherp op te zijn.

2. Verder zou in het voorgenomen besluit iets moeten staan over de verantwoording naar de medezeggenschapsraad
zodat die op een zinvolle wijze kan controleren hoeveel er aan ouderbijdrage is binnengekomen en hoeveel er is
uitgegeven. Omdat de uitgaven door het jaar plaatsvinden zou het voor de medezeggenschapsraad prettig zijn als
daar driemaal per jaar (begin december, begin maart en begin juli) inzicht in wordt gegeven.

Dit zal automatisch gebeuren tijdens de managementrapportage die school aan de financiële controller moet leveren
(3 a 4 x per schooljaar). Deze rapportage wordt ook altijd in de MR besproken.

3. Aangezien je een overschot aan het Twijnfonds wil overmaken, is de medezeggenschapsraad benieuwd of jij een
rol voor de school en/of de medezeggenschapsraad ziet bij het reilen en zeilen van het Twijnfonds. 
4. De medezeggenschapsraad vraagt je ook te onderzoeken of het inderdaad noodzakelijk is dat een overschot wordt
overgemaakt naar het Twijnfonds. Dit hoeft immers geen automatisme te zijn want voorstelbaar is dat met het
schoolbestuur de afpraak gemaakt wordt dat een overschot feitenlijk op de schoolrekening blijft staan en geboekt
wordt op de grootboekrekening 'ouderbijdragen'. Voordeel hiervan is een strikte scheiding tussen ouderbijdrage en
Twijnfonds (het is dan ook niet nodig dat de medezeggenschapsraad iets te zeggen krijgt over het Twijnfonds).  

Was een idee. Maar we kunnen er ook van uit gaan dat we bijdrage jaarlijks opgaat. Hier is immers een
begroting voor gemaakt. Ik verwacht dat wat overblijft jaarlijks kan worden overgeheveld naar het
nieuwe boekjaar. Ik zal dit navragen en denk ook dat het prettig is om dit te doen zodat het twijnfonds
inderdaad geheel apart kan functioneren. 

5. Verder leeft bij de medezeggenschapsraad de wens alvast het formulier te zien waarmee de ouders zal worden
gevraagd om een bijdrage over te maken. 

Ik kan een tekst opstellen die met de betaallink wordt meegestuurd.

We zien een nader uitgewerkt voorstel waarin bovenstaande punten terugkomen graag tegemoet. 

Groet, Dennis 

--  

Maliebaan 105
3581 CH  UTRECHT

M 06 - 1272 7477


