Delft, 14-09-2021
Betreft: contributie schooljaar 2021-2022

Beste ouder(s) of verzorger(s),
Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar is geworden, gaat hij of zij binnen ons Montessori Kindcentrum naar
school. Zoals u bij inschrijving is verteld, zijn wij een vereniging waarbij contributie wordt gevraagd aan de
leden. Deze contributie wordt gevraagd om de kwaliteit van het onderwijs op ons MKC op een hoog niveau
te kunnen houden. Primair wordt het geld gebruikt voor de financiering van de verschillende
vakleerkrachten. Alhoewel deze contributie vrijwillig is, betekent het niet (volledig) betalen hiervan dat er
onvoldoende financiële middelen zijn voor het vakonderwijs en andere dingen die het onderwijs op ons
kindcentrum leuk en bijzonder maken. Het is dus in het belang van uw kind(eren) om deze contributie te
voldoen. Overigens heeft de vereniging een ANBI status waardoor deze vrijwillige contributie aan het
onderwijs aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
De hoogte van de contributie van ouders aan de vereniging wordt door de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld. Voor het schooljaar 2021-2022 is deze als volgt:

Inkomensklasse Bruto gezinsinkomen

1e kind

2e kind

vanaf 3e kind

A

Tot € 15.000

€ 232

181

129

B

€15.000 tot €20.000

€ 335

284

232

C

€20.000 tot €25.000

€ 397

335

258

D

€25.000 tot €30.000

€ 464

387

284

E

€30.000 tot €40.000

€ 541

438

335

F

€40.000 tot €55.000

€ 567

464

361

G

€55.000 en hoger

€ 593

490

361

Bepaal aan de hand van het bovenstaande schema voor uzelf in welke inkomensklasse u valt en hoeveel uw
bijdrage per kind dus zal zijn. Wij stellen het enorm op prijs als u naar vermogen bijdraagt, we doen hier
echt veel extra dingen mee!
Betalen
We maken voor de betaling gebruik van een extra voorziening via de ouder-app Parro, dit is Schoolkassa.
Hiermee kunnen we eenvoudig een betaalverzoek versturen en u kunt ook makkelijk betalen zonder apart
dingen in te hoeven vullen. U krijgt hierover vandaag of morgen een bericht via Parro met het verzoek om
het juiste bedrag in te vullen en dan te kiezen voor in één keer via Ideal betalen of in 10 termijnen. Als u in
termijnen wilt betalen, gaat dit in principe altijd via automatische incasso. Een automatische incasso kunt u
altijd intrekken. De eerste incasso zal plaatsvinden in de laatste week van september en daarna iedere
maand tot en met juni 2022.
Wanneer u de contributie voor 1 oktober 2021 op de rekening van school stort, wordt een korting van 5%
gegeven, dit mag u direct in uw betaling verwerken.
Als uw kind pas later in dit schooljaar instroomt, mag u ook een kortingspercentage toepassen, voor iedere
maand dat een kind later begint, mag u 10% van het bedrag afhalen.

Mocht u graag op een andere wijze (andere termijnen of contant) willen betalen, neem dan even contact
op, er is veel mogelijk. Voor de volledigheid, als u bijvoorbeeld liever zelf overmaakt buiten het
betaalverzoek om, is het rekeningnummer van de school: NL45 TRIO 0788961047
Tegemoetkoming in de kosten
De gemeente Delft heeft een schoolkostenregeling voor gezinnen met een laag inkomen. Deze
tegemoetkoming loopt via de Delftpas en is er voor gezinnen met een gezamenlijk netto inkomen dat lager
is dan € 1.510,- per maand. Als u hieraan voldoet, kunt u voor € 5,- een Delftpas kopen. Uw inwonende
kinderen krijgen dan ieder een gratis Delftpas.
Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, krijgen de tegemoetkoming op hun pas
bijgeschreven. Hiermee kunt u een deel van de ouderbijdrage op school betalen en bij deelnemende
winkels schoolspullen aanschaffen. De tegemoetkoming bestaat uit twee delen:
Een tegoed ter waarde van € 50,- waarmee de ouderbijdrage op school (deels) betaald kan worden en een
bedrag van € 50,- dat te besteden is in deelnemende winkels.
Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de administratie van Montessori Delft.
Informatie hierover is ook beschikbaar op www.delftpas.nl
Het reglement contributie voor de Delftse Vereniging voor Montessorionderwijs is op te vragen bij het
secretariaat op school, hier kunt u ook terecht met vragen naar aanleiding van deze brief.
Ik vertrouw op wederom een leuk en leerzaam jaar voor uw kind(eren) op ons kindcentrum.
Met vriendelijke groet,
Jorrit Konings
Penningmeester Delftse Vereniging voor Montessorionderwijs

