
De Stichting Katholiek Montessori Onderwijs Bussum vraagt van alle ouders van leerlingen een vrijwillige 
ouderbijdrage die door de Stichting geheel ter beschikking wordt gesteld aan de school. Uit de ouderbijdragen 
worden slechts school- en onderwijsgebonden activiteiten bekostigd. Om de school voor iedereen toegankelijk 
te houden is de ouderbijdrage per leerling afhankelijk van het belastbaar inkomen van de ouder(s)/ 
verzorger(s). U kunt natuurlijk altijd besluiten om een andere ouderbijdrage te geven als u dat wenst. 

Dit opgavenformulier dient tevens als overeenkomst tussen ouders/verzorgers en de Stichting en wordt 
afgesloten voor het schooljaar 2018-2019. Door ondertekening en retournering verklaart u zich akkoord met de 
hierna genoemde voorwaarden en verplicht u zich tot betaling van het door u opgegeven bedrag. 

Ouderbijdrage schooljaar 2018–2019 

Gezinsinkomensgroep (bruto) (zie toelichting) Graag omcirkelen wat van toepassing is: 

Stichting Katholiek Montessori Onderwijs 
Bussum 

Opgavenformulier ouderbijdrage 
schooljaar 2018–2019

!  
J.J.H. Verhulstlaan 11-13 1401 CS Bussum 

Naam ouder(s)/verzorger(s)

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)

Voor- en (afwijkende) achternaam leerling(en) Naam  
leerkracht & groep

Pro rata deel 
instromers 
(zie toelichting)

1.

2.

3.

4.

5.

A 

Lager dan of gelijk aan € 37.000

B 

Tussen € 37.000 en € 74.000

C 

Hoger dan € 74.000

Graag ook de achterzijde invullen!



Berekening ouderbijdrage (z.o.z. voor toelichting): 

Automatische incasso 

In verband met het verminderen van de kosten van betalingsverkeer is slechts betaling per automatische 
incasso mogelijk.  

Voor de schoolgerelateerde incasso’s maken we gebruik van de doorlopende machtiging die u heeft afgegeven 
toen uw kind op school kwam. Indien u dit niet gedaan heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de 
administratie. De incasso’s worden op de genoemde data uitgevoerd. Door ondertekening geeft u aan hiermee 
akkoord te zijn. Ten minste twee weken voor de feitelijke incasso ontvangt u hiervan nog een aankondiging per 
e-mail in de vorm van een factuur. 

Opgaaf ouderbijdrage 

Ondergetekende gaat akkoord met een ouderbijdrage aan de Stichting Katholiek Montessori Onderwijs Bussum 
voor het schooljaar 2018-2019 (in één of drie termijnen) te incasseren onder de doorlopende machtiging voor 
schoolgerelateerde incasso’s. Incasso vindt voor ieder kind apart plaats. 

Aantal termijnen 

Indien géén keuze voor het aantal termijn is aangegeven, wordt uitgegaan van één (1) termijn. 

Aantal kinderen dat 
dit schooljaar op de 
KMS naar school gaat 
inclusief (pro rata 
deel) instromers

…………… X ………………………… 
(bedrag uit tabel in toelichting)

= ……………………….. 
(tussentelling)

+ …………………………… 
(vrijwillige extra 

bijdrage) 

= ……………………………. 
(te betalen 

ouderbijdrage)

Gewenst aantal termijnen 
(hieronder omcirkelen) Incassomaanden Incassodatum

 1 termijn november 2018 Rond de 27e van de maand

 3 termijnen
november 2018 
januari 2019 
maart 2019

Rond de 27e van de maand 
Rond de 27e van de maand 

Rond de 27e van de maand



Ondertekening 

Datum   …………………………………………… 

Handtekening  …………………………………………… 

Naam ondertekenaar …………………………………………… 

Dit formulier graag in bijgevoegde envelop vóór 19 oktober 2018 retourneren aan de leerkracht of 
administratie. 



Toelichting opgaafformulier ouderbijdrage schooljaar 
2018-2019 

Stichting Katholiek Montessori Onderwijs Bussum 

Inkomensbegrip; modaal inkomen 

Door het Centraal Plan Bureau (CPB) wordt het begrip modaal inkomen gehanteerd. Voor 2018 is het 
bruto modaal inkomen geraamd op € 37.000. De Stichting Katholiek Montessori Onderwijs Bussum 
gaat bij de bepaling van de hoogte van de ouderbijdrage uit van het bruto gezinsinkomen. 

Bepaling inkomensgroep A, B of C 

Tabel ouderbijdragen 

Onvolledig schooljaar (pro rata instromers) 

In het geval een leerling gedurende het schooljaar instroomt, geldt een pro rata ouderbijdrage (zie 
onderstaande tabel). Het schooljaar wordt hiertoe geacht te bestaan uit 10 maanden en loopt van 
september tot en met juni. Voor leerlingen die de school gedurende het schooljaar verlaten, 
bestaat geen recht op teruggave van (een pro rata gedeelte van) de ouderbijdrage. 

Definitie van het bruto gezinsinkomen Bedrag van het bruto 
gezinsinkomen

Inkomensgroep

Tot 1x modaal Gezinsinkomen lager dan € 37.000 A

Meer dan 1x, maar minder dan 2x modaal Gezinsinkomen hoger dan € 
37.000 maar lager dan € 74.000 B

Meer dan 2x modaal Gezinsinkomen hoger dan € 
74.000 C

Inkomensgroe
p

Ouderbijdrage per 
leerling

A  € 225,-

B  € 337,50

C  € 450,-



Maand van 
instromen

Pro rata gedeelte Maand van 
instromen

Pro rata gedeelte

September 1,0 Februari 0,5

Oktober 0,9 Maart 0,4

November 0,8 April 0,3

December 0,7 Mei 0,2

Januari 0,6 Juni 0,1


