
Waarom is de 
ouderbijdrage 
zo belangrijk 
voor het 
vrijeschool- 
onderwijs?

Ouderbijdrage: goed voor de vrijeschool

Als ouders hebben wij bewust gekozen voor 
de vrijeschool. We staan achter de visie en de 
principes. We vinden dat de Sterrenzanger over 
het algemeen heel goed vrijeschoolonderwijs 
aanbiedt: in de ouder-enquête van januari 2020 
beoordeelden we, met alle ouders tezamen, de 
Sterrenzanger met een 8. 

De vrijwillige ouderbijdrage zien we als een 
belangrijk middel om het vrijeschoolkarakter van 
de school op peil te houden. De Sterrenzanger 
kiest ervoor om haar richtlijn voor de vrijwillige 
ouderbijdrage inkomensafhankelijk te maken. Zo 
kan iedereen een steentje bijdragen en zijn we 
solidair met elkaar en met onze kinderen. In 2019 
bedroeg het gemiddelde bedrag dat per leerling 
betaald werd ruim 250 euro per jaar. Dat is een 
mooi bedrag, maar minder dan je op basis van de 
richtlijn zou verwachten. 

Graag willen we aandacht vragen voor de 
vrijwillige ouderbijdrage, en voor eenieders deel 
eraan:

•	 Betaal je al volgens de richtlijn van de 
vrijwillige ouderbijdrage? Heel fijn; bedankt 
namens alle ouders en alle kinderen!

•	 Betaal je minder dan de richtlijn van de 
vrijwillige ouderbijdrage? Onze vraag in dat 
geval: zou je willen nadenken of je je vrijwillige 
ouderbijdrage kan verhogen? 

•	 Betaal je geen vrijwillige ouderbijdrage omdat 
je niet wilt je betalen? Jammer! Door niet bij 
te dragen wordt het per leerling te besteden 
bedrag lager. Het systeem van de vrijwillige 
ouderbijdrage is gebaseerd op solidariteit: 
met z’n allen dragen we bij voor de extra 
vrijeschoolaspecten in het onderwijs, en alle 
kinderen plukken daar de vruchten van. Ook 
jouw kind! 

•	 Als je niet kunt betalen dan hebben we daar 
natuurlijk begrip voor. We wensen immers alle 
kinderen vrijeschoolonderwijs toe. 

Samengevat: de leerlingen van de Sterrenzanger 
krijgen nu minder aangeboden dan we zouden 
wensen, omdat er te weinig geld binnenkomt. Als 
iedereen conform de inkomensafhankelijke tabel 
voor de vrijwillige ouderbijdrage zou doneren dan 
zou er méér mogelijk zijn. 



Ouders in gesprek met mieke tOlkamp, 
directeur van de sterrenzanger.

Waarom is de ouderbijdrage belangrijk voor de 
sterrenzanger?
Op vrijescholen willen we kinderen graag in 
staat stellen hun talenten te ontwikkelen. We 
staan voor een zo breed mogelijke ontwikkeling, 
in denken, voelen en willen. In onze visie zijn 
daarvoor extra vaklessen nodig, bovenop het 
reguliere basisonderwijs. Deze aspecten verrijken 
dus het onderwijsaanbod en zorgen zo voor 
een uitdagende leeromgeving. We kunnen dit 
doen dankzij de inkomsten uit de vrijwillige 
ouderbijdrage, met alleen reguliere financiering 
is het helaas niet mogelijk. De ouderbijdrage is 
dus een belangrijke financiële pilaar om van ons 
onderwijs ook werkelijk vrijeschoolonderwijs te 
maken.  

Wat doen we voor de kinderen met de vrijwillige 
ouderbijdrage?
Door de vrijwillige ouderbijdrage kan de 
Sterrenzanger een brede vorm van onderwijs 
aanbieden, waarbij het hele kind wordt 
aangesproken: in hoofd, hart en handen. 
Zo ondersteunt euritmie alle andere vakken: 
het is een wezenlijk onderdeel van het 
vrijeschoolonderwijs. Bij de euritmie is er piano-, 
harp- en lierbegeleiding; echte klank en muziek. 
Daar kiezen we bewust voor, en in onze visie werkt 
dat allemaal door in het kind. Uit de ouderbijdrage 
betalen we de kosten daarvoor.

Handwerken en handvaardigheid hebben ook 
een belangrijke functie in de ontwikkeling van 
kinderen. Wanneer een kind breit, haakt of andere 
handvaardige handelingen verricht, worden zijn 
handen ‘intelligenter’ en van de intelligentie van 
de handen gaat een werking uit waardoor een 
gezond denken zich ontwikkelen kan. Door de 
vrijwillige ouderbijdrage zouden we dat kunnen 
aanbieden.

Ook de jaarfeesten worden bekostigd uit de 
vrijwillige ouderbijdrage en het gebruik van 
duurzame materialen zoals zijdevloei om 
transparanten van te maken, bijenwas waarmee 
de kinderen prachtig kunnen boetseren, natuurverf 
en natuurkrijtjes en echte wol om mee te weven 
en breien. Voor handenarbeid kopen we hout 
om bootjes of een kabouterbedje van te maken 
bij de kleuters, of een lepel en een kom voor 
het prehistorisch kamp in klas 5. Ook maken de 
kinderen een mooie vorm van speksteen.

Naast uitgaven aan extra leerkrachten besteden 
we de ouderbijdrage dus ook aan mooie 
lesmaterialen voor kunstzinnige en ambachtelijke 
lessen. Maar we hebben ook nog extra 
wensen die we nu helaas niet uit de vrijwillige 
ouderbijdrage kunnen betalen.

extra wensen?
Ik wil benadrukken dat we als Sterrenzanger 
de ouders heel dankbaar zijn voor de vrijwillige 
financiële bijdrage. Hierdoor kunnen we onze visie 
op goed onderwijs ook in de praktijk brengen, 
en we zien ook dat ouders dit waarderen. Ik 
hoor vaak terug in mijn gesprekken met ouders 
dat ze juist dáárom kiezen voor de vrijeschool. 
Maar inderdaad, we zijn nu beperkt in onze 
middelen. Graag zouden we bijvoorbeeld 
koorzang, moestuinen, meer techniek en digitale 
geletterdheid aan de kinderen aanbieden. Het 
zou heel mooi zijn als dat in de toekomst wel zou 
kunnen. In de schoolgids van 2019-2020 hebben 
we ook onze ambities voor dit schooljaar kenbaar 
gemaakt. De tabel met de inkomensafhankelijke 
richtlijn voor de vrijwillige ouderbijdrage kan 
helpen om onze ideeën te verwezenlijken.

tOelicHting BiJ de BegrOting van 2019

De begroting van de besteding van de vrijwillige 
ouderbijdrage wordt opgesteld voor een 
kalenderjaar. Voor 2019 ging het grootste deel 
naar de inzet van extra vakleerkrachten voor 
euritmie en handwerken. Kleinere posten 
waren begroot voor het gebruik van natuurlijke 
materialen, de jaarfeesten en excursies en 
activiteiten. 

Bron: begroting voor inzet van vrijwillige ouderbijdrage 2019, 
brief aan de ouders, april 2019
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