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S C A L A  M A A K T  D E E L  U I T  V A N  H E T  P E N T A  C O L L E G E  
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Uw bijdrage maakt het mogelijk om het onderwijs aan uw kind juist dat extraatje te geven dat met alleen de 
bekostiging door het ministerie niet mogelijk is. Via een mail heeft u inmiddels een persoonlijke link ontvangen 
waarmee u wordt doorverwezen naar de lijst van de ouderbijdrage. Daarin kunt u de afzonderlijke posten van 
de bijdrage inzien en aangeven of u hiermee akkoord gaat. 
 
Wat is het belang van de vrijwillige ouderbijdrage? 
U heeft een belangrijke stem gehad in de schoolkeuze van uw kind. U wilt een leeromgeving waarin uw kind 
zich optimaal kan ontwikkelen op het intellectuele, sociale en emotionele vlak. Daar doen wij als school ons 
uiterste best voor. Met de vergoeding die wij van het Ministerie van OCW krijgen, kunnen wij het normale 
onderwijs bekostigen. Maar wij willen uw kind meer bieden dan wettelijk vereist. Daartoe bieden we allerlei 
activiteiten (zoals werkweken, excursies), die de leeromgeving van uw kind verrijken en zijn/haar talenten meer 
tot zijn/haar recht laten komen. Tevens blijven wij diensten ontwikkelen om de service aan ouders en leerlingen 
en de communicatie met u te verbeteren. Ook dit jaar weer heeft de voltallige medezeggenschapsraad, inclusief 
de oudergeleding, met de hoogte van de ouderbijdrage ingestemd. Wij bevelen deze bijdrage daarom van harte 
bij u aan. 
 
Zijn er consequenties voor het onderwijs als ik delen van de bijdrage niet betaal? 
Uw kind moet te allen tijde het reguliere onderwijs kunnen volgen, ook als ouders bepaalde onderdelen van de 
bijdrage niet betalen. Als u er bijvoorbeeld voor kiest een excursie niet te betalen, dan zal uw kind niet meegaan 
en een vervangend programma moeten volgen op school. Bij het niet betalen voor bepaalde voorzieningen 
heeft dit logischerwijs tot gevolg dat uw kind van deze voorzieningen geen gebruik kan maken. Indien u 
bepaalde bijdragen niet kunt betalen, kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de kwijtscheldingsregeling. 
Deze regeling kunt u vinden op de website. 
 
Hoe kan ik de digitale overeenkomst afsluiten? 
Om u geen onnodige administratieve rompslomp te bezorgen, hebben wij ervoor gekozen deze overeenkomst 
digitaal met u af te sluiten. 
 
Voor de betaling kunt u een keuze maken uit twee mogelijkheden: 

• Direct betalen met iDEAL  
• Overboeken in één of drie termijnen( termijnbedragen 40% - 35% - 25%). 

 
Bij elke betalingswijze wordt u een factuur getoond. 
Op de vervolgens per e-mail toegezonden factuur staan de vervaldata voor de betalingen vermeld. U ontvangt 
voor de betaling geen aparte acceptgiro’s. 
 
Tot slot 
Indien het inloggen niet lukt, neemt u dan contact op met de administratie van de school.  
 
Nogmaals willen wij u als directie bij voorbaat hartelijk danken voor uw bijdrage.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
W.J. Grootveld 
Conrector bedrijfsvoering 


