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Jaarlijkse ouderschenking 
Waarom is dit belangrijk voor onze school? 
 

 

Op het Bernard Lievegoed College geven we het onderwijs op een andere manier vorm. We bieden 

een volwaardig onderwijsprogramma aan gebaseerd op de vrijeschoolpedagogie.  

In dit infoblad vertellen we u meer over de jaarlijkse ouderschenking. We vinden het belangrijk 

dat u hiervan op de hoogte bent.  

 

DE OVERHEID DEKT NIET ALLE UITGAVEN  

Scholen krijgen van de Rijksoverheid elk jaar budget voor de kosten van materiaal en personeel.  

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verdeelt jaarlijks op 1 januari de budgetten 

voor het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt op basis van het aantal leerlingen. De overheid dekt 

echter niet al onze uitgaven.  

Dit geldt voor alle vrijescholen in ons land.  

 

OUDERSCHENKINGEN ZIJN ONMISBAAR! 

Een onmisbare bron van inkomsten vormen de ouderschenkingen. Ongeveer 6% van de uitgaven 

wordt niet gedekt door inkomsten van de overheid, maar door schenkingen van ouders. Om 

invulling te kunnen geven aan onze identiteit en onze onderwijskwaliteit blijvend op niveau te 

houden, zijn de jaarlijkse ouderschenkingen absoluut noodzakelijk.  

 

De ouderschenkingen besteden we onder meer aan: 

- ongesubsidieerde kunstvakken en -materialen; 

- intensieve leerlingenzorg en -begeleiding; 

- coaching en opleiding van docenten, gericht op het vrijeschoolonderwijs.  

 

LET OP: De ouderschenking is iets anders dan de ouderbijdrage aan de school.  

De ouderbijdrage is bedoeld voor diensten die de school levert, bijvoorbeeld het huren van een  

kluisje. De ouderbijdrage is vrijwillig en afhankelijk van de diensten die u als ouder kiest. Meer  

informatie over de ouderbijdrage vindt u op onze site www.bernardlievegoedcollege.nl onder 

kopje schoolgids. 
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DE HOOGTE VAN DE OUDERSCHENKING 

De extra kosten die verbonden zijn aan het vrijeschoolonderwijs, zijn per leerling gemiddeld 450 

euro per jaar. Het uitgangspunt van het Bernard Lievegoed College is dat de sterkste schouders de 

zwaarste lasten dragen. Vandaar dat we de hoogte van de jaarlijkse schenking baseren op uw 

inkomen.  

 

HOOGTE SCHENKING IN RELATIE TOT INKOMENSSCHAAL 

 

Toelichting bij de formulieren 

Richtlijn voor de vrijwillige ouderschenkingen BLS/ VSP 

 

 

 

WIJZE VAN INNEN 

De ouderschenking verloopt via de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL).  

Deze stichting bewaakt het karakter van de vrijeschool en beheert de geschonken gelden.  

We vragen aan alle ouders om jaarlijks vóór het begin van het nieuwe schooljaar een schenking te 

doen. 

 

 

 

Is uw fiscaaljaarinkomen van 

beide ouders en/of verzorgers 

Dan vragen wij een schenkingsbedrag per kind als u betaalt 

 per maand per kwartaal per jaar 

tot € 10.000 

€ 10.000 – 20.000 

€ 20.000 – 30.000 

€ 30.000 – 40.000 

€ 40.000 – 50.000 

€ 50.000 – 60.000 

€ 60.000 – 70.000 

€ 70.000 – 80.000 

€ 80.000 – 90.000 

€ 90.000 – 100.000 

Meer dan – 100.000  

€ 7 

€ 10   

€ 20 

€ 30 

€ 40 

€ 50 

€ 60 

€ 70 

€ 80 

€ 90 

€ 125 

€ 21 

€ 30   

€ 60 

€ 90 

€ 120 

€ 150 

€ 180 

€ 210 

€ 240 

€ 270 

€ 375 

€ 84 

€ 120   

€ 240 

€ 360 

€ 480 

€ 600 

€ 720 

€ 840 

€ 960 

€ 1.080 

€ 1.500 
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VRIJWILLIG MAAR NIET VRIJBLIJVEND 

We zijn trots op de wijze waarop het vrijeschoolonderwijs vorm wordt gegeven. Aan dat onderwijs 

hangt wel een prijskaartje. De bijdrage van ouders in de vorm van een schenking is voor ons  

onmisbaar. De ouderschenking is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Wij vinden het belangrijk dat 

iedereen een steentje bijdraagt.   

 

Meer informatie 

Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de rector Patricia Hanssen via 

p.hanssen@stichtinglvo.nl.  

De ingevulde formulieren kunt u sturen naar secretariaatvvl@gmail.com  
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