De Stichting Kindcentrum Ouders Noorderlicht
Basisschool Noorderlicht heeft een stichting ouders die ingeschreven staat bij de kamer van
koophandel. Het ATO-bestuur maakt geen deel uit van de stichting ouderbijdrage en heeft geen
zeggenschap over de inning en/of besteding van de middelen. Stichting Kindcentrum Ouders
Noorderlicht beheert de ouderbijdrage van ouders en de leden bepalen in overeenstemming met de
school waar het geld aan uitgegeven gaat worden. De stichting heeft een voorzitter, penningmeester
en secretaris. Daarnaast zijn er een aantal actieve leden, ouders die ondersteunen bij verschillende
activiteiten en vieringen van de school. De oudervereniging ondersteunt en financiert een heleboel
activiteiten die niet direct onderwijs gebonden zijn, maar het naar school gaan nog leuker maken. De
activiteiten worden door ouders en team samen georganiseerd. We streven ernaar om de
activiteiten zoveel mogelijk af te stemmen met de kinderopvang en de peuterspeelzaal en waar
mogelijk samen uit te voeren.

Ouderbijdrage
De ouder/verzorger wordt jaarlijks gevraagd een financiële bijdrage te leveren in de vorm van een
vrijwillige ouderbijdrage. Het doel hiervan is om financiële ruimte te hebben om extra dingen te
doen, die ten goede komen aan uw kind.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de medezeggenschapsraad vastgesteld.
De ouderbijdrage is vrijwillig en de school mag een leerling niet weigeren als de ouders de
ouderbijdrage niet willen betalen.
De bestemming van de ouderbijdrage wordt jaarlijks na overeenstemming tussen de directeur en
oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld. De keuze zal erop gericht zijn om de
leerlingen een extra faciliteit te bieden die niet door de reguliere subsidie van het ministerie wordt
gedekt.
Jaarlijks wordt er in verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen.
Voor Basisschool Noorderlicht is de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld op € 40,- per kind. U
ontvangt hierover een aparte brief/bericht met het verzoek de ouderbijdrage over te maken.

Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch
Het opvoeden van kinderen brengt veel kosten met zich mee. Wanneer u moet rondkomen van een
minimuminkomen, tot 120 % van de bijstandsnorm, en u de kosten van ouderbijdrage en schoolreisje
of schoolkamp niet kunt betalen, dan kunt u een aanvraag doen bij stichting Leergeld. Meer
informatie hierover kunt u lezen op de website www.leergelddenbosch.nl. De contactgegevens van
stichting Leergeld vindt u achter in deze schoolgids in de adressenlijst.

Stichting Jeugdsportfonds en het Jeugd Cultuur Fonds ’s-Hertogenbosch
Uw dochter wil hiphoppen, uw zoon wil leren drummen.... maar u heeft geen idee waar u het geld
vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Cultuur s͛ -Hertogenbosch Vught helpen! Het
JeugdfondsCultuur is er voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar, uit gezinnen met een minimum
inkomen. Het Jeugdfonds Cultuur, betaalt het lesgeld of een bijdrage in de benodigde attributen,
zoals instrumenten of dansschoenen, tot een maximum van 425 euro per kind, per cursusjaar en
maakt dit over naar de aanbieder.
Uw dochter wil op judo, uw zoon wil op voetbal...... maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan
moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport 's-Hertogenbosch/Vught helpen! Het Jeugdfonds
Sport betaalt de contributie en/of sportattributen tot een maximum van € 225 per kind, per
cursusjaar, voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag doen bij de fondsen. Dat wordt gedaan door een
intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding
en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener,
sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Meer weten? Kijk op de website van het
Jeugdfonds Sport en Cultuur voor de spelregels.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met onze coördinator Carmen Nijssen,
telefoonnummer 06-15642732 . Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen
09:00 uur en 12:00 uur.

