
 

 
 

Ouderbijdrage 2020-2021 
 
Naast het verplichte lesprogramma moet er af en toe de mogelijkheid zijn om 
leuke en ontspannende activiteiten voor de leerlingen te organiseren. Denk 
hierbij aan de introductiedagen, de sportdag, de activiteitendag van de locatie, 
kerst- en sinterklaasviering, eindejaarsactiviteiten en excursies. Onderwijs is 
gratis in Nederland, maar zonder financiële ondersteuning van ouders kunnen 
deze extra activiteiten helaas niet georganiseerd worden. Het schoolbudget is 
hiervoor niet toereikend. Daarom is een vrijwillige bijdrage van ouders erg 
belangrijk voor de school en voor de leerlingen. Het bedrag van de vrijwillige 
ouderbijdrage is € 75,00 per schooljaar. 
 
Buiten het reguliere lesprogramma organiseren wij meerdaagse schoolreizen, die 
apart worden vermeld en gefactureerd (prijzen/periode o.v.). 
Leerjaar 2: kamp De Mosten (€ 135,00) 
Leerjaar 3: Londen (€ 320,00) 
 
Alle kosten die bij de verschillende profielen in de bovenbouw horen (vakkleding, 
gereedschap, e.d.) staan buiten de vrijwillige ouderbijdrage. Deze kosten zullen 
door externe leveranciers rechtstreeks aan ouders in rekening worden gebracht 
bij het ophalen van de spullen op de locatie. Ouders ontvangen hierover een 
schrijven. 
 
Het niet (tijdig) voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage betekent dat de leerling 
kan worden uitgesloten van de desbetreffende diensten, voorzieningen of 
activiteiten. Uiteraard dient de leerling zich dan wel te melden op school waar 
een alternatief lesprogramma wordt aangeboden. 
 
Ouders/verzorgers die in financiële problemen verkeren, kunnen dit aan de 
school kenbaar maken en komen in sommige gevallen in aanmerking voor een 
financiële bijdrage van de Stichting Leergeld: zie www.leergeld.nl/breda. 
Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen voldoen, dan verzoeken wij u dit per 
omgaande te melden aan de directie van de school (mevrouw B. van der Rijt, 
afdelingsleider onderbouw (klassen 1 en 2) (bvdrijt@christoffelbreda.nl) of 
mevrouw A. Martens, afdelingsleider bovenbouw (klassen 3 en 4) 
(amartens@christoffelbreda.nl) of per telefoon (076-5612952). 
 
Reageert u niet vóór 11 september 2020 dan gaan wij ervan uit dat u de 
ouderbijdrage voldoet. U ontvangt hiervoor van onze stichting (SKVOB e.o.) een 
factuur. U kunt ook met de SKVOB (076-5141405) afspraken maken over 
eventuele termijnbetalingen. 
 

http://www.leergeld.nl/breda
mailto:bvdrijt@christoffelbreda.nl
mailto:amartens@christoffelbreda.nl

