Aan:

Ouders/verzorgers van de leerlingen van Rudolf Steiner Educare

Betreft:

Van ouderbijdrage naar ouderschenking

Beste ouders,
Waarom een ouderschenking?
Rudolf Steiner Educare is een vrijeschool. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de opbouw en invulling van het
lesprogramma en ons accent op de kunstzinnige vakken. Om dit mogelijk te maken, hebben wij
ouderschenkingen nodig. Deze schenkingen komen in aanvulling op de bekostiging die wij ontvangen
van het Rijk. Met die bekostiging financieren wij het basis-onderwijsprogramma. De ouderschenkingen
gebruiken wij voor de specifieke invulling van de antroposofische identiteit.
Hoe maken wij de plannen over de aanwending van de ouderschenking en hoe leggen wij verantwoording af?
De aanwending en verantwoording van de ouderschenkingen stemmen wij af met de
medezeggenschapsraad (MR) van de school. Wij vragen hun instemming met onze plannen en wij leggen
aan hen verantwoording af. In de bijlage vindt u het plan voor 2015-2016. In het najaar volgt onze
verantwoording aan de MR over de besteding.
Hoe innen wij de ouderschenkingen?
De centrale coördinatie van de inning en verantwoording van de ouderschenkingen voor onze school ligt bij
de Stichting Vrienden van Pallas. De ouderschenkingen worden per school geadministreerd en toegekend.
De Stichting Vrienden van Pallas is een onafhankelijke stichting die als doelstelling heeft: ‘... het verzamelen
van middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtegoed zoals dit onder andere gestalte krijgt
op vrijescholen en kinderdagcentra op antroposofische basis...’. Alle informatie over deze stichting vindt u
op www.vriendenvanpallas.nl
Deze stichting heeft de ANBI-status1, waarmee de fiscale aftrekbaarheid van uw schenkingen is geborgd.
Hoe hoog is de ouderschenking?
De ouderschenking is vrijwillig. Elk bedrag is welkom. Maar om recht te doen aan de mogelijkheden van de
ouders en de ambities van de school ten aanzien van de invulling van de identiteit hebben de MR en de
directie samen een houvast gecreëerd.
We gaan uit van een minimum bijdrage per maand van € 10,00 per kind.

1 Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van
€ 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw
drempelinkomen.

Doet u een gift aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met
25%. Het maximum wordt dan verhoogd, maar met niet meer dan € 1.250.

Een plus bijdrage boven het normbedrag is uiteraard meer dan welkom, zeker omdat er ook ouders zijn die
zich de normbijdrage niet kunnen veroorloven.
Hierbij vragen wij u om aan te geven op welke ouderschenking wij kunnen rekenen. U kunt hiervoor het
bijgevoegde formulier gebruiken.
Tot slot
Mocht bovenstaande nog vragen oproepen of mocht u anderszins vragen hebben over de
ouderschenking, dan kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Annie Storm
Schooleider
Begroting besteding ouderschenkingen schooljaar 2015 – 2016
Onderwijs
Kosten voor inzet menskracht in vaklessen
Kosten verbruiksmaterialen die aansluiten bij
gedachtegoed
Kosten leermiddelen die aansluiten bij gedachtegoed

€

8.735

€
€

1.000
1.000

Kosten voor organisatie en materialen

€

500

Professionalisering
Kosten voor studie en verdieping ouders
Kosten voor studie en verdieping personeel

€
€

500

Vrijwilligers
Vergoedingen voor vrijwilligers die de identiteit van
de school mede vormgeven

€

4.500

Antroposofische uitgaven en lidmaatschappen
Kosten voor lidmaatschappen
Kosten literatuur

€
€

2.400
-

Overig
Schooltuin
Extra kosten gebouw

€
€

1.000
5.000

Totaal

€

24.635

natuurlijke materialen

Jaarfeesten

vereniging vrijescholen

zelfgebouwde zaal

Formulier ouderschenkingen
Gegevens ouder(s)/verzorger(s):

Naam

:

E-mail

:

Telefoon

:

kinderen

achternaam

voornaam

Machtigen Stichting Vrienden van Pallas tot het maandelijks incasseren2 van:
o € 10,00 per kind € ________________
o Ander bedrag € ________________
Mijn IBAN rekeningnummer is:
________________________________
Ik zorg zelf voor de betaling op rekeningnummer
NL 22 INGB 0006 6894 23 t.n.v. Stichting Vrienden van Pallas Venlo
o € 10,00 per kind € ________________
o Ander bedrag € ________________
Wil gebruik maken van een periodieke gift (fiscale overeenkomst)
o graag een deelnameformulier
Ik lever geen financiële bijdrage omdat:

Datum: ________________________

Dit formulier graag inleveren op school.

Handtekening:

klas

