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Datum: 27-09-2021 
Beste ouders/verzorgers, 
  
Graag vragen wij uw aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren) voor het schooljaar 2021-2022 

Wij verzoeken u vriendelijk het bijgevoegde opgaafformulier voor 15 oktober 2021 ingevuld en ondertekend te 
retourneren bij de leerkracht of administratie 

 
De KMS: bijzonder onderwijs 
De KMS is een zelfstandige school voor bijzonder onderwijs met een uniek karakter. Het Montessori-onderwijs is gebaseerd op 
drie pijlers: cognitieve en creatieve ontwikkeling, uitstekende zorgstructuur en een goed en veilig pedagogisch klimaat. Deze 
pijlers worden op de achterzijde toegelicht. 
 
Waarom een ouderbijdrage? 
In Nederland financiert de overheid het basisonderwijs. De Wet op het Primair Onderwijs stelt echter dat van ouders een 
vrijwillige bijdrage mag worden gevraagd. De KMS vraagt u om een ouderbijdrage om daarmee de kosten te dekken die 
gemoeid zijn met de hoge kwaliteit van het onderwijs dat de KMS wil bieden, de extra activiteiten die ontplooid worden en het 
bijzondere Montessori-karakter van de school. We willen het unieke karakter van de KMS graag behouden. Het ontvangen van 
de ouderbijdragen is daarvoor onmisbaar. 
 
Waar wordt de ouderbijdrage aan besteed? 

• Inzetten van specifiek Montessori lesmateriaal en extra verbruiksmateriaal 

• Eigen vakdocenten en leerlijnen Wetenschap & Techniek en ICT 

• Vakdocenten dans, tekenen en muziek 

• Aanbieden van extra remedial teaching 

• Eigen orthopedagogische ondersteuning 

• Organiseren van bijzondere activiteiten zoals excursies, Sint en Kerst 

• Extra ondersteuning in de groepen 
 
Hoogte ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is vrijwillig en daarmee bepaalt u uiteindelijk de hoogte van uw bijdrage. Echter zijn de uitgaven die gedekt 
worden door de ouderbijdrage voor een belangrijk deel langjarig (bijvoorbeeld de aanstelling van vakdocenten of investeringen 
in Montessori materiaal) en is het voor de financiële zelfstandigheid van de school van zeer groot belang om een inschatting te 
kunnen maken van de ouderbijdrage. Teneinde dit te bewerkstelligen heeft de KMS er voor gekozen richtlijnen voor de 
ouderbijdrage vast te stellen en deze afhankelijk te maken van het gezinsinkomen. Dit vindt u terug in het bijgevoegde 
opgaafformulier. Wij hechten er aan op te merken dat hoogte van de ouderbijdrage volgens deze richtlijn gelijk is gebleven aan 
vorig jaar. De inkomensgrenzen van de ouderbijdrage zijn gebaseerd op het door het Centraal Planbureau vastgestelde bruto 
modale inkomen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft vooraf ingestemd met de hoogte en de 
bestemmingen van de ouderbijdragen. In de eerste ouderavond van het kalenderjaar wordt verantwoording afgelegd over de 
besteding van de ouderbijdrage.  
 
Wij vragen u mee te helpen aan de bloei van de KMS door bijgaand opgaafformulier vóór 15 oktober aanstaande (dat is voor 
de herfstvakantie) ingevuld en ondertekend in een envelop te retourneren aan de leerkracht of de administratie. Alvast 
bedankt! 
 
Mocht u vragen hebben over de incasso of de praktische afhandeling, dan verwijzen wij u graag naar Laura Wegerif, via 
administratie@kmsbussum.nl. Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief en/of de besteding van de ouderbijdrage 
dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Tenslotte merken wij nog op dat de KMS bezig is met het opzetten van een 
schoolkassasysteem, hetgeen betekent dat wij voortaan betaalverzoeken vanuit Parnassys zullen sturen i.p.v. te werken met 
de tot nog toe gebruikelijke incasso’s. Dit zou moeten leiden tot minder administratieve werkzaamheden voor de KMS en meer 
betaalgemak voor u. Mogelijk zal dit al werkzaam zijn voor de eerste inning van eind november 2021. U krijgt hierover nog 
nader bericht.  
 
Met vriendelijke groet, namens directie en bestuur van de KMS, 
 
Guido van den Ende, Penningmeester            (06-53391438, gmvde@yahoo.com) 
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Toelichting bij ‘KMS bijzonder onderwijs’ 
 
Hieronder vindt u een toelichting op de 3 pijlers waar het Montessori-onderwijs aan de KMS op is gebaseerd. Deze 
informatie wordt nog uitgebreider toegelicht in de Schoolgids (onder meer in het algemene deel, hoofdstuk 2), die u 
kunt vinden op de website. 
 

Cognitieve en creatieve ontwikkeling 
Alle leerkrachten van de KMS zijn (of worden) geschoold in de Montessorimethode. De persoonlijke 
leerbehoefte van de kinderen is de basis voor het leren. Onze gemotiveerde leerkrachten geven les met 
moderne, uitdagende leermiddelen in combinatie met duurzaam en prachtig Montessori-materiaal. Naast 
aandacht voor cognitieve ontwikkeling bieden we de kinderen gymnastiek, wetenschap & techniek, muziek, 
dans, ICT en tekenen aan. Deze vakken worden door gespecialiseerde en gediplomeerde  vakleerkrachten 
gegeven. Het resultaat aan het einde van groep 8 is dat de kinderen van de KMS breed opgeleid zijn, zelfstandig 
aan de eigen brede talentontwikkeling werken en gewend zijn om zich expressief en artistiek uit te drukken.   
 
Zorgstructuur 
Wanneer er op school met een kind iets niet soepel loopt, wordt dit snel gesignaleerd. Intern is deskundige hulp 
op veel vlakken in huis, waardoor gerichte actie snel genomen kan worden. Ouders, kind, leerkracht en 
deskundige bekijken wat er gedaan moet worden. De school heeft een eigen orthopedagoog/psycholoog in 
huis. Daarnaast besteedt de KMS veel uren aan remedial teaching en begeleiding van zowel kinderen met een 
achterstand als van kinderen die verrijkingsstof nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie vinden de 
hulp die ze nodig hebben. Een eigen aanbod brede talentontwikkeling biedt kinderen het onderwijs wat 
ontwikkeling stimuleert en talent tot bloei laat komen. Zo kennen alle kinderen eigen gebieden van voorsprong 
en gebieden van intensieve aandacht. Met deze zorgstructuur vervult de KMS een voortrekkersrol in de regio.  
 
Pedagogisch klimaat 
Op de KMS brengen we de kinderen niet alleen kennis en vaardigheden bij. We stimuleren ook hun persoonlijke 
ontwikkeling door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. En we leren ze om te gaan met 
elkaar en verdraagzaam te zijn. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt van ons 
katholiek Montessori onderwijs. Dit impliceert in de klas wederzijdse en respectvolle aandacht van leerkrachten 
en leerlingen voor elkaar. 

 
 


