Beste ouder(s)/verzorger(s),
Binnenkort gaan we uw kindje welkom heten op onze basisschool of dat is onlangs gebeurd.
Zoals elke school vragen wij om een soort ouderbijdrage. Echter doen wij dat in de vorm van
een ouderschenking. Hierbij vragen we jullie om aan te geven op welke ouderschenking we
kunnen rekenen. Jullie kunnen hiervoor het bijgevoegde formulier gebruiken. In deze brief
geven we een nadere toelichting op ons verzoek.
Waarom een ouderschenking?
Basisschool Tiliander is een vrijeschool. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de opbouw en invulling van
ons 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 we het basis-onderwijsprogramma. De
ouderschenkingen gebruiken wij voor de specifieke invulling van de antroposofische identiteit.
Hoe maken we de plannen over de aanwending van de ouderschenkingen en hoe leggen we
verantwoording af?
De aanwending en de verantwoording van de ouderschenking stemmen we ieder jaar af met de
medezeggenschapsraad van de school. Wij vragen hun instemming met onze plannen en wij
leggen aan hen verantwoording af. In de bijlage vinden jullie een plan van aanwending van
komend schooljaar. In het najaar volgt dan onze verantwoording aan de MR over de besteding
van afgelopen jaar.
Hoe innen we de ouderschenkingen?
De centrale coördinatie van de inning van de ouderschenkingen voor onze school ligt bij de
Stichting Vrienden van Pallas. De ouderschenkingen worden per school geadministreerd en
toegekend. De praktische uitvoering wordt uitbesteed aan het bedrijf Kubus Eijsden. Ilse
Bayens en Catherine Keirse zijn de contactpersonen. Zij zijn te bereiken op:
ouderschenkingen@kubus.nl of 06-46598518.
Stichting Vrienden van Pallas.
Stichting Vrienden van Pallas is een onafhankelijke stichting die als doelstelling heeft: “… het
verzamelen van middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed zoals dit
onder andere gestalte krijgt op vrijescholen en kinderdagcentra op antroposofische basis….”.
Alle informatie over Stichting Vrienden van Pallas vinden jullie op www.vriendenvanpallas.nl
Deze stichting heeft de ANBI-status, waarmee de fiscale aftrek van jullie schenkingen is
geborgd.
ANBI
Stichting Vrienden van Pallas heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de
Belastingdienst ontvangen. Schenkingen aan een instelling met de ANBI status zijn onder
bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Meer informatie over ANBI kunt
u ook vinden op www.belastingdienst.nl of www.vriendenvanpallas.nl Hier vindt u ook
informatie over de schenkingsovereenkomst waarmee de gift fiscaal volledig aftrekbaar wordt.
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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 MR en directie samen een houvast gecreëerd.
Op deze manier trachten we een beeld te schetsen van de jaarlijkse kosten en hoe deze kosten
gezamenlijk opgebracht kunnen worden.
Vorig schooljaar werd een bedrag van gemiddeld € 225,00/250,00 per kind verzameld.
Tot slot willen we met onderstaande tabel een finaal handvat geven om tot een keuze in uw
bijdrage te komen.
Netto-inkomen p/mnd
0-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500 en hoger

Bijdrage voor 1 kind per jaar Bijdrage voor 2 kinderen per jaar
250
450
500
750
750
1250
1000
1600
1250
2000

Bijdrage voor 3 kinderen per jaar
650
1000
1750
2200
2500

Op bijgevoegd formulier kunt u uw bijdrage en eventuele opmerkingen aangeven.
Onze voorkeur gaat daarbij uit naar automatische incasso omdat dat administratief het
eenvoudigst is bij te houden. De incassodatum is rond de 29e van de maand.
Wilt u het formulier zo spoedig mogelijk retourneren? Tot slot willen wij u er nogmaals op
attenderen dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is.
Wel verwachten wij van alle ouders een reactie op dit verzoek tot bijdrage, ook als u niet in de
gelegenheid bent deze financiële bijdrage te leveren.
Als bijlage treft u het plan van aanwending voor komend schooljaar.
Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage dan kunt u die stellen aan de schoolleider
Marcel Pennings, 013-5431963 of m.pennings@tiliander.nl
Met vriendelijke groet,
Elise Swinkels, bestuurder Pallas,
Marcel Pennings, schoolleider basisschool Tiliander





Bijlage I Toelichting procedure van het innen van de ouderbijdragen
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Toelichting procedure van het innen van de ouderbijdragen:


















Een keuze voor Tiliander betekent een keuze voor het vrijeschoolonderwijs gebaseerd op
de antroposofische pedagogiek. Om de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs te kunnen
waarborgen, is de ouderbijdrage van essentieel belang. De extra’s die zo belangrijk zijn
voor het vrijeschoolonderwijs worden namelijk niet vergoed door de overheid. De ouders
zullen hiervoor zelf een bijdrage moeten leveren.
Alle ouderschenkingen geschieden op vrijwillige basis van het solidariteitsbeginsel. Wij
vragen een vrijwillige schenking afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van beide
ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s).
Uitgaande van netto maandinkomen van beide ouder(s)/verzorger(s), dus ook indien er
sprake is van (echt)scheiding, kan de hoogte van de ouderschenking worden afgelezen
voor respectievelijk 1, 2 of 3 kinderen welke de Tiliander bezoeken.
Bij zelfstandigen die over het lopende jaar nog geen definitieve inschatting van hun
inkomen kunnen maken, wordt verzocht uit te gaan van een zo realistische en eerlijk
mogelijke prognose – eventueel gebaseerd op de cijfers van het voorafgaande jaar.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt door de ouders/verzorgers zelf bepaald.
de bijdrageschaal (achterzijde begeleidende brief) dient als leidraad.
Wij verwachten dat u uw bijdrage naar eer en geweten hanteert.
Ouder(s) / verzorger(s) die om wat voor reden dan ook niet in staat (meer) zijn om enige
vrijwillige bijdrage te verlenen, verzoeken we contact op te nemen met de schoolleiding.
Met de ouders/verzorgers wordt een overeenkomst gesloten waarin de hoogte en wijze
van betalen wordt aangegeven.
Door inzending van het getekende formulier verplicht u zich tot betaling van het vermelde
bedrag.
De ouders/verzorgers worden verzocht om tot een automatische incasso over te gaan,
dat scheelt veel (administratief) werk en dus geld! Vul daarom naast de
schenkingsverklaring ook het bijgevoegd incassoformulier in.
Door tijdige betaling voorkomt u betalingsherinneringen en dat bespaart ons veel werk.
De ouderschenking geldt voor zolang uw kind op school zit. Mocht uw financiële situatie
wijzigen dan kunt u altijd contact opnemen met de schoolleiding of met Ilse Bayens en/of
Catherine Keirse van Kubus: zij verzorgen de inning van de ouderschenkingen.
Bij het achterwege blijven van een betaling volgt een schriftelijke herinnering door de
administratie van Kubus, mevrouw Ilse Bayens.
De schenkingen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting! Omdat de school een ANBI –
status heeft. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst of
www.vriendenvanpallas.nl
Indien er problemen of onduidelijkheden zijn m.b.t. de ouderbijdrageregeling, kan men
in overleg treden met de schoolleiding.

Het rekeningnummer waarop u de ouderschenking kunt overmaken is:
NL98 INGB 0007 1760 62 t.n.v. Stichting vrienden van Pallas.
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Plan aanwending ouderschenkingen
De school besteedt de ouderschenkingen aan activiteiten en materialen die bijdragen aan het
bevorderen van de identiteit van basisschool Tiliander. Het betreft in alle gevallen activiteiten en
materialen waarmee de school invulling geeft aan de antroposofische identiteit, in aanvulling op
het primaire onderwijsproces.
De activiteiten betreffen de school als geheel en zijn als zodanig niet toe te rekenen aan een klas,
groep of een leerling. De inning en toedeling van de ouderschenkingen is in handen van de
Stichting Vrienden van Pallas. Stichting Pallas is de stichting waar wij onderdeel van maken
samen met 16 andere vrijescholen.

Plan aanwending schooljaar 2020-2021
Onderwijs.
Kosten voor inzet leerkrachten in met name vaklessen.
Met name te noemen voor euritmie en begeleiding,
handwerken en houtbewerken.
Dit is slechts een deel van de werkelijke loonkosten.
Kosten duurdere natuurlijke materialen
Kosten duurdere leermiddelen
Jaarfeesten
Kosten voor organisatie en middelen jaarfeesten.
Bv sappen, chocolademelk, huren tafels, wc’s St Jan enz.
De jaarfeesten zijn voor ons leidraad voor het onderwijsprogramma
en daarom heel belangrijk.
Identiteitsimpuls.
Kosten voor studie en lezingen ouders.
We willen graag de identiteit van de school hiermee een impuls geven.
Ook dit schooljaar willen we 4 a 5 lezingen organiseren.
Vrijwilligers.
(Kleine) onkostenvergoeding voor vrijwilligers die vaklessen ondersteunen.
Met name bij handwerken: 40 maal 12 uren per jaar.
Euritmiebegeleiding: 40 maal 4 uren per jaar.
Dit is slechts een deel van de werkelijke kosten.

€ 42.000

€ 2000
€ 1500
€ 4000

€ 800

€ 2000
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Antroposofische uitgaven en lidmaatschappen.
Kosten voor tijdschriften (Seizoener) en lidmaatschappen.
Met name Vereniging van vrijescholen ondersteunt en begeleidt
onze school bij bovenschoolse vragen.
Overig.
Schooltuin onderhoud.
Extra kosten voeding kleuterklassen, schoolfruit
Extra kosten gebouw en nieuwe speelplaats.
Houten vensterbanken, aanrechtbladen, zaalbelichting, sluieren muren.
De lumpsumbedragen van het ministerie zijn niet afdoende voor extra
aankleding en onderhoud van de school zoals wij die wensen.

€ 2700

€ 1500
€ 300

€ 5000

Totaal nodig

€ 61.800,-

Totaal verwachting inkomsten ouderschenkingen 2020-2021

€ 56.956,85

Wij willen u hartelijk danken voor uw schenking.
Dit maakt ons onderwijs mogelijk!

Lange Nieuwstraat 189 | 5041DB Tilburg | Tel. 013 - 543 19 63 | info@tiliander.nl | www.tiliander.nl

