
 

 

7 september 2021 

 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 

Ook dit jaar vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022.  
 
Welke activiteiten worden mogelijk gemaakt met de vrijwillige ouderbijdrage? 
De activiteiten op Het Visnet waaraan een belangrijk deel van de ouderbijdrage wordt besteed zijn: 

• Sinterklaas 
• Kinderboekenweek 
• Kerstviering 
• Pasen 
• Schoolreis 
• Projectweek 
• Koningsspelen 
• Visnetdag 

 
 
Wij verzoeken u de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren) te betalen via: 
  
overmaken op bankrekening: NL09INGB0002263547 t.n.v. Schoolcommissie Het Visnet te   
Vlaardingen. Vergeet a.u.b. niet om de naam en groep van uw kind te vermelden!  
  

Of   
  

Via onderstaand (link) betaalverzoek van de bank:  
een betaalverzoek voor ouderbijdrage visnet 2021-2022 van € 30,00. 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=9UNDjTKiQ3bIRG3dCyqv9WGrSVEXo

G7i 

 
Ook in de schoolpraat app bij bankrekeningnummer/ouderbijdrage vindt u deze betaallink.  

 

Contant betalen is op dit moment NIET mogelijk.  
 

  

Vrijwillige Ouderbijdrage 
Het uitgangspunt van UN1EK over de vrijwillige ouderbijdrage is, dat primair onderwijs geheel door 

de overheid bekostigd wordt. Toch zijn er ook kosten die niet binnen deze dekking vallen. Hierbij 

kunt u denken aan de kosten voor excursies, projecten, Sinterklaas, Kerst, sport- en spel dag, enz. De 

hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt per locatie bepaald. U kunt dit bedrag overmaken op 

het bankrekeningnummer van de desbetreffende locatie.  

Elk jaar wordt er voor alle groepen een schoolreisje georganiseerd. Over de bestemming en kosten 

hiervan wordt u tijdig geïnformeerd. De leerlingen worden tijdens de schoolreizen begeleid door 

leraren en ouders.  

Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen, wordt uw kind of worden uw 

kinderen niet uitgesloten bij een van de activiteiten. De bijdrage is vrijwillig.  

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=9UNDjTKiQ3bIRG3dCyqv9WGrSVEXoG7i
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=9UNDjTKiQ3bIRG3dCyqv9WGrSVEXoG7i


 

 

 

 

Er zijn elk jaar enkele ouders die vrijwillig aanbieden de ouderbijdrage van een gezin dat het 

financieel niet breed heeft te betalen. Een fantastisch gebaar.  

Indien u hier ook een bijdrage in wilt leveren kunt u dit aangeven bij de directie van uw locatie. Voor 

meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, zie: de website van de Rijksoverheid. Ook in de 

informatiegids van het Visnet staat meer informatie. 

  
Wij zien uw betaling graag tegemoet. 
 

 
  
Met vriendelijke groet,   
  
Rianne van Dorp (directeur Het Visnet)   
010 - 435 67 09  
 

 


