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Reductieregeling

1. Ouderbijdrage en schoolkosten
Zoals voor elke school in Nederland zijn ook voor onze school de ouderbijdragen onmisbaar. Hoewel onderwijs in
principe gratis is, betaalt de school allerlei zaken die voor het onderwijs noodzakelijk zijn, maar niet door de
overheid bekostigd worden. Daarnaast biedt de school allerlei extra zaken en diensten aan om het onderwijs
aantrekkelijk te houden en de voorzieningen op peil te laten blijven. We gaan er daarom vanuit dat u als ouder de
noodzaak hiervan inziet en uit solidariteit de gehele ouderbijdrage aan de school overmaakt.
Naast de bovengenoemde ouderbijdrage organiseert de school diverse buitenschoolse activiteiten. Denkt u
hierbij aan reizen, excursies en dergelijke. U ontvangt voor de ouderbijdrage en de schoolkosten facturen via
school. Deze facturen kunt u in één keer of, na afspraak, in termijnen voldoen.
Voor een tegemoetkoming in de schoolkosten (bij problemen met betaling) bestaan er verschillende overheidsen particuliere regelingen. Deze kunt u vinden op (link).
Document voor de link.

2. Tegemoetkoming schoolkosten
Voor kinderen jonger dan 18 jaar kunt u via belastingdienst.nl een kind gebonden budget aanvragen.
Voor kinderen van 18 jaar en ouder kunt u de tegemoetkoming scholieren aanvragen via de site van www.duo.nl.
De stichting Leergeld biedt financiële hulp bij aanschaf van diverse zaken. Informatie hierover kunt u vinden op de
website: www.elkkinddoetmee.nl/zoetermeer-voorzieningen.
Wij verzoeken u eerst een aanvraag te doen via één van bovengenoemde regelingen.
Daarna kunt u een aanvraag doen bij de financiële administratie van de school. Wij zullen vervolgens kijken hoe
wij u tegemoet kunnen komen. In bepaalde gevallen kunt u ontheffing van een gedeelte (reductie) of van de
gehele (kwijtschelding) ouderbijdrage aanvragen. Het verzoek dient telefonisch of schriftelijk te worden
ingediend, waarna u zo spoedig mogelijk zult worden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek zal
gevraagd worden waarom u gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage vraagt. U moet daarbij
voldoen aan één van onderstaande voorwaarden. Tevens verzoeken wij u een IB60 formulier toe te sturen aan het
Alfrink College ter attentie van de financiële administratie. Dit formulier kunt u telefonisch bij de Belastingdienst
aanvragen.
Bij de besluitvorming worden inkomsten vanuit het kind-gebonden budget of de WTOS (Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten - vanaf 18 jaar) meegewogen. Als u in aanmerking komt voor een gehele of
gedeeltelijke kwijtschelding blijven alle diensten, producten en activiteiten voor uw kind beschikbaar. De
voorwaarden voor een aanvraag voor een tegemoetkoming:
a. het totale gezinsinkomen is niet hoger dan circa 115% van de voor de gezinssituatie geldende bijstandsnorm;
of:
b. op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard;
of:
c. u bent in het bezit van een Zoetermeerpas.
Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan er ook een betalingsregeling over een langere periode dan
standaard worden afgesproken.
Voor kosten van werkweken en excursies kunt u ook een aanvraag indienen bij ons, mits u voldoet aan één van
bovengenoemde voorwaarden.
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