
 

 

Heemstede, oktober 2021 

Betreft: vrijwillige ouderbijdrage schoolkosten 2021-2022 

Beste ouders/verzorgers, 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en uw kind zit bij ons op school. Hierbij ontvangt u 

informatie over de vrijwillige ouderbijdrage schoolkosten voor het schooljaar 2021-2022. 

De MR heeft ingestemd met deze regeling. 

Omdat wij niet weten hoe het coronavirus zich ontwikkelt, hebben wij nog niet alle 

activiteiten in de ouderbijdrage opgenomen (bijvoorbeeld het eindejaars uitje).  

U ontvangt apart een uiteenzetting van de schoolkosten (incl. activiteiten die niet in 

deze ouderbijdrage zijn opgenomen). Wij zullen, indien deze activiteiten doorgaan 

hier nieuwe facturen voor sturen.  

Naast de activiteiten die gespecificeerd zijn opgenomen kent onze school ook een  

bijdrage voor overige schoolkosten, waarmee wij een aantal voorzieningen 

bekostigen die de overheid niet vergoedt. Deze bijdrage besteden we aan 

onderwijsontwikkeling, ICT, kopieën van lesmateriaal, leerlingbegeleiding, participatie 

ouders, school specifieke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en 

projectweken. 

Na het invullen van de overeenkomst “vrijwillige ouderbijdrage” kunt u met iDEAL 
betalen (dit mag in termijnen). Kiest u ervoor om het bedrag zelf over te maken dan kan 
dat naar rekeningnummer NL02 INGB 0003 9692 24 t.n.v. Haemstede-Barger Mavo 
(graag de naam van uw zoon/dochter vermelden). De betaling van de eerste termijn 
ontvangen wij graag voor 1 december 2021.  Voor 1 maart 2022 ontvangen wij graag 
het restant. 
 
Het invullen van de overeenkomst en de bijbehorende kostenoverzichten gebeurt 

digitaal. Via onderstaande link komt u bij de factuur en kunt u stapsgewijs de 

overeenkomst invullen en uw betaalwijze kiezen.  

  



 

 

Bij de wet is bepaald dat wij u als ouders/verzorgers niet kunnen verplichten een 

financiële bijdrage te leveren voor de activiteiten die wij als school organiseren; elke 

bijdrage is derhalve vrijwillig. 

Wij maken u erop attent dat u zelf leermiddelen als rekenmachine, woordenboeken, 

gymkleding etc. dient aan te schaffen 

Voor vragen kunt u zich via e-mail wenden tot Carla van Esch, afdeling 

financiën,c.vanesch@dehbm.nl Telefonisch  023-5282380 is zij bereikbaar op 

maandag, woensdag en vrijdag.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,  

 
H. W. Notenboom-Ooms 
Directeur HBM 
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