
  

  

Oudervereniging BS de Meridiaan, voorzitter: Kirsten Wolf,  secretaris: Nicole Schmitz-Franssen  
ov.demeridiaan.simpelveld@gmail.com,  penningmeester: Irene Sterck irenesterck@ziggo.nl  
De vereniging is ingeschreven bij KvK onder nr. 14091294. Bankrekeningnummer: NL68RBRB 0955.4111.73 

 

 

Contributie oudervereniging 2021-2022 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Uw kind bezoekt basisschool “de Meridiaan”; een schooltijd die niet alleen uit leren bestaat, 

maar ook uit samen plezier maken. De oudervereniging (OV) draagt graag een steentje bij 

aan deze tijd, door gedurende het schooljaar verschillende activiteiten te organiseren.  

 

In een schooljaar zónder Corona maatregelen zou de OV o.a. het volgende organiseren: 

 

Binnen schoolse activiteiten: Buiten schoolse activiteiten: 

• Sinterklaasviering • Weer naar school feest 

• Kerstviering / Kerstmarkt • Halloween / Vossenjacht / Sint 

Maarten 

• Paasactiviteiten • Disco party 

• Carnaval • Kienen 

• Koningsspelen • Avond wandel 2-daagse 

• Sportdag  

• Schoolreisje  

• Schoolverlaterskamp groep 8  

• Laatste schooldag / jaarafsluiting  

 

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de oudervereniging van alle 

ouders/verzorgers een contributie; de vrijwillige ouderbijdrage, welke volledig ten goede 

komt aan bovengenoemde activiteiten. 

 

In de huidige bizarre tijden is het voor de OV helaas maar beperkt mogelijk om de 

buitenschoolse activiteiten te organiseren. Met de organisatie van deze activiteiten kon de 

OV het beschikbare budget voor de binnen schoolse activiteiten ophogen en komen deze 

kosten niet volledig voor rekening in de ouderbijdrage. Desalniettemin heeft de OV 

gemeend om de bijdrage dit jaar gelijk te houden en geen verhoging door te voeren. 

Eventuele tekorten in het budget kunnen dit schooljaar opgevangen worden door reserves.    

  

De ouderbijdrage voor alle kinderen (groep 1 t/m 8) is voor het schooljaar 2021-2022 

vastgesteld op: € 15,= per kind. (exclusief € 0,50 transactiekosten van Isy).  
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Stroomt uw kind na de kerstvakantie in dan bedraagt de bijdrage € 7,50 per kind 

(exclusief € 0,50 transactiekosten). 

Stroomt uw kind na de meivakantie in, hoeft u geen bijdrage voor dat schooljaar meer 

te doen. 

 

Deze ouderbijdrage wordt geïnd via Isy. U krijgt vanuit Isy hierover een bericht met uitleg. 

Vervolgens ontvangt u, wederom via Isy, een betaalverzoek voor een iDEAL betaling. De 

kosten per transactie van € 0,50 zijn wij genoodzaakt bij u in rekening te brengen.  

 

Voor de ouders/verzorgers met meerdere schoolgaande kinderen bij De Meridiaan geldt 

dat de betalingen automatisch worden gebundeld door Isy, waardoor u slechts éénmaal 

deze transactiekosten hoeft te voldoen.  

 

Heeft u recht op een vergoeding van stichting leergeld Parkstad, neem dan contact op via 

tel.nr.: 045 - 574 36 36 of E-mailadres: leergeldps@hetnet.nl en/of met Janine Stelzmann  

(Directrice) janine.stelzmann@movare.nl 

Mocht u al een verzoek bij stichting leergeld hebben ingediend en toch een betaalverzoek 

krijgen, vragen wij u dat verzoek als niet verzonden te beschouwen. Helaas zult u ook nog 

2 herinneringen krijgen, omdat deze automatisch via het systeem verstuurd worden en wij 

dit niet achteraf kunnen aanpassen. Hiervoor onze excuses, mocht dit bij u het geval zijn. 

 

Voor overige financiële vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester  

Irene Sterck, telefonisch bereikbaar onder  06-22927036 of per mail: irenesterck@ziggo.nl 

 

Bedankt namens Oudervereniging BS de Meridiaan 
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