
 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage en bijdrage schoolreisje 

 

Het lesprogramma kent naast een aantal verplichte lesonderdelen ook een (beperkt aantal) 

facultatieve of extra activiteiten. Voorbeelden van het verplichte lesprogramma zijn: taal, rekenen, 

Cito toetsen, gymnastiek, muziek, wereldoriëntatie.  

 

Naast het verplichte lesprogramma bieden we bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van groepsvorming 

en een brede ontwikkeling van kinderen, lessen aan op het gebied van levensbeschouwing en gaan 

de groepen jaarlijks met elkaar op kamp/ schoolreis.  

 

Aan een (meerdaags) schoolreisje zijn kosten verbonden. Als het betalen van het schoolreisgeld niet 

of tijdelijk niet mogelijk is, kan in voorkomende gevallen een betalingsregeling worden afgesproken 

tussen ouders en school. Indien de bijdrage voor de schoolreizen niet wordt voldaan gaat de leerling 

niet mee en biedt de school de leerling een alternatief lesprogramma. Deze bijdrage voor de 

schoolreis is vrijwillig. 

 

Informatie van de rijksoverheid  

Wat is de ouderbijdrage die scholen kunnen vragen?  

Scholen kunnen ouders een bijdrage vragen voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. 

Zoals schoolreisjes of excursies. De ouderbijdrage is vrijwillig.  

 

Hoogte ouderbijdrage  

Een school (of de oudercommissie) bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige 

ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. De hoogte van 

de ouderbijdrage kan per school verschillen. Sommige scholen vragen een vast bedrag per jaar. 

Andere scholen vragen per activiteit geld aan de ouders.  

 

Ouderbijdrage niet betaald  

Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een verplichte activiteit? Dan mag uw kind toch 

deelnemen aan deze activiteit, omdat de activiteit onderdeel is van het onderwijsprogramma.  

Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een extra activiteit die niet is verplicht? Dan mag de 

school uw kind weigeren voor deze activiteit. De school moet dan wel zorgen voor opvang van uw 

kind. 

 

 



Korting of kwijtschelding ouderbijdrage  

De meeste scholen hebben een kortingsregeling of een kwijtscheldingsregeling als u de 

ouderbijdrage niet kunt betalen. Op veel scholen kunt u in termijnen betalen. De school kan u 

hierover meer informatie geven.  

 

Extra activiteiten  

Een vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten als:  

 excursie 

 (meerdaags) schoolreisje 

 sportdag 

 sinterklaascadeautje 

 kerstviering 

 

Moet mijn kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes?  

Uw kind moet meedoen aan activiteiten als excursies en schoolreisjes als deze horen bij het 

verplichte lesprogramma. 

 

Extra onderwijsactiviteiten  

Naast vakken als taal, rekenen, Engels en bewegingsonderwijs zijn er vaak soms extra activiteiten op 

de basisschool. De school beslist zelf welke extra onderwijsactiviteiten zij in het lesprogramma (of 

onderwijsprogramma) opnemen. Uw kind is wettelijk verplicht om mee te doen aan alle activiteiten 

die bij het lesprogramma horen. 

Voorbeelden van extra onderwijsactiviteiten zijn:  

 sportdag 

 schoolkamp 

 schoolfeest 

 schooltuin 

 bibliotheekbezoek 

 

Vrijstelling van onderwijsactiviteit  

Wilt u niet dat uw kind meedoet aan een extra onderwijsactiviteit? Dan kunt u het bestuur van de 

basisschool vragen om vrijstelling. Als uw kind vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een 

vervangende activiteit.  

 

Kosten extra activiteiten  

Extra activiteiten als schoolreisjes en schoolfeesten worden meestal uit de doormiddel van een 

vrijwillige ouderbijdrage betaald. Is een extra activiteit niet verplicht? En u heeft voor deze activiteit 

geen bijdrage betaald? Dan doet uw kind niet mee. De school moet wel voor opvang van uw kind 

zorgen. Wilt u of kunt u de ouderbijdrage niet betalen voor een verplichte activiteit? Dan mag de 

school uw kind hiervan niet uitsluiten.  


