
 

Onderwerp:  ouderbijdrage 2016/2017 
 
Datum        :  5 september 2016  
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De ouderraad is voortaan een oudervereniging. De oudervereniging organiseert o.a. de 
schoolreis, diverse activiteiten en vieringen. Dit wordt door de oudervereniging bekostigd uit 
de ouderbijdrage. De bijdrage voor het schoolreisje is verhoogd naar € 15.00. Dit komt 
omdat wij voortaan elk jaar op schoolreis gaan. Voor activiteiten/vieringen blijft € 0.85 per 
maand geteld. Ondanks de verhoging heeft Mikado ten opzichte van andere basisscholen 
een van de laagste ouderbijdrage. 
 
Er wordt u gevraagd een ouderbijdrage te doen voor de activiteiten, die op school worden 

georganiseerd. De bijdrage voor het schoolreisje is € 15.00. Voor activiteiten/vieringen 

wordt € 0.85 per maand geteld. 

Bestaat uit een bijdrage 

1. Vieringen (€ 8,50) 
Hieronder wordt verstaan activiteiten, die georganiseerd worden rond de thema’s; 
Sintermerte, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Sport/Spellendag, Laatste 
Schooldag en Verjaardagen. 

2. Schoolreis (€ 15,00) 
De schoolreis is een jaarlijks terugkerend evenement. Het is een externe activiteit die 
met bus bezocht zal worden. Er is besloten hier geen verschil meer te maken tussen 
de bijdrage van de onder- en bovenbouwleerlingen. 

 
U wordt verzocht de bijdrage over te maken op rekening NL83INGB0006846823 ten name 
van Oudervereniging Basisschool Y. Hermsen onder vermelding van naam kind (voor-  en 
achternaam) en groep.  De bijdrage dient voor 30 september 2016 binnen te zijn op het 
bovenstaande rekeningnummer. Kinderen waarvoor de ouderbijdrage niet wordt betaald, 
worden uitgesloten van deelname aan de activiteiten/vieringen en het schoolreisje. Voor 
deze kinderen zal er tijdens de activiteiten/vieringen en schoolreisje een aangepast 
lesrooster gelden. 
  
Bij vragen of opmerkingen kan navraag gedaan worden bij de OV of bij de directie van 
Mikado. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mandy Merx-Beeks  
Voorzitter Oudervereniging Mikado     



Overeenkomst tussen Bs. Mikado te Blerick en ondergetekende, 

Naam         : 
Adres         : 
Ouder van :  
Groep       :  
 
Verklaart de onderstaande kosten op eerste verzoek te betalen voor zover van toepassing. 
Wanneer er geen bijdrage wordt betaald, zal hierover een gesprek volgen met de directie om 
te kijken wat er gedaan kan worden. Dit gebeurt altijd op verzoek van de ouders / verzorgers. 
 
 
* Doorstrepen waarvoor u niet wenst te betalen (indien van toepassing!). 
 

1. kosten vieringen € 8,50 
2. kosten schoolreis € 15,00 

 
 
Datum:                                                                          Handtekening ouder : 
 
 
 
 
 
 

o € …………. is overgemaakt op rekeningnummer NL83INGB0006846823 ten name van 
van Oudervereniging Basisschool Y. Hermsen onder vermelding van naam kind (voor-  
en achternaam) en groep. 

 
 

Voor ieder kind dat Mikado bezoekt, dient er een apart contract opgesteld te worden. 
 
Bij vragen of opmerkingen kan navraag gedaan worden bij de OV of bij de directie van 
Mikado. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mandy Merx-Beeks  
Voorzitter Oudervereniging Mikado 
 
 
 
 


