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Vooraf
OCO, Onderwijs Consumenten Organisatie, heeft in samenwerking met de SP
(afdeling Amsterdam) onderzoek gedaan naar de kosten die ouders van
basisschoolleerlingen maken bij het schoolgaan. Dit onderzoek is gehouden onder
de 209 basisscholen in Amsterdam met gebruik van openbare bronnen (schoolgids,
website en telefonische mededelingen). In het onderzoek is aandacht besteed aan
de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouderbijdrage (hoogte en regelingen)
Is de ouderbijdrage inkomensafhankelijk?
Waaraan wordt de ouderbijdrage besteed?
Overige kosten: welke andere bedragen worden aan ouders gevraagd?
Wordt aandacht besteed aan de ouderovereenkomst (melding in schoolgids)?
Is er een betalingsregeling ?
Overblijf (TSO) kosten per keer en regelingen
Is er een strippenkaart of andere voordeelregeling?
Hoe is de overblijf georganiseerd ?

Het doel van het onderzoek is om informatie te verschaffen aan ouders over de
kosten en over de manier waarop scholen de regels rond de ouderbijdrage en het
overblijven hanteren en bekend maken.

Het onderzoek
Het onderzoek heeft in de periode november 2009 – februari 2010 plaatsgevonden.
Het was gericht op alle 209 basisscholen. Van deze 209 basisscholen zijn 189
scholen bereikt. In de meeste gevallen is getracht door middel van de website
gegevens van de schoolgids (wettelijk verplicht) te verkrijgen. Als er geen schoolgids
digitaal beschikbaar was, is de schoolgids op papier geraadpleegd – voor zover die
in deze periode verkregen is. Indien deze gegevens niet langs deze weg beschikbaar
waren, is telefonische navraag gedaan. De uitvoering heeft plaatsgevonden door
stagiaires van OCO en een stagiaire van de SP.
Als basis voor het onderzoek naar de ouderbijdrage zijn de wettelijke voorschriften
rondom de ouderbijdrage gehanteerd. Deze zijn in bijlage 1 opgenomen.
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Resultaten
Het onderzoek werd bemoeilijkt doordat veel scholen geen of onvoldoende digitale
informatie bieden. De schoolgids is lang niet altijd op internet beschikbaar. Van
sommige scholen kan – ondanks allerlei pogingen – geen schoolgids verkregen
worden. Verder zijn telefonische mededelingen over bedragen en regelingen niet
altijd betrouwbaar. Dit kan zowel aan de verstrekker van de informatie liggen als aan
de ontvanger. Zo veel mogelijk is geprobeerd een dubbele check op de gegevens uit
te voeren, maar er zullen ongetwijfeld nog onvolkomenheden in de dataverzameling
voorkomen. Niettemin biedt het onderzoek voldoende gegevens om algemene
opmerkingen over de ouderbijdrage en het overblijven te maken.
Bevindingen over de ouderbijdrage
• Scholen voldoen maar heel matig aan de plicht om informatie over de
ouderbijdrage te verstrekken. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar lang niet
iedere school maakt dat duidelijk.
• De wettelijke verplichting om de ouderovereenkomst in de schoolgids te
vermelden wordt slecht nagekomen.
• Er zijn verschillen tussen vermeldingen van de ouderbijdrage op de website
van de school en in de schoolgids.
• De ouderbijdrage in Amsterdam varieert tussen € 0 en € 600 met een
gemiddelde van € 59,68.
• Slechts enkele scholen vragen in het geheel geen ouderbijdrage.
• Sommige scholen houden rekening met het inkomen van de ouders en
rekenen een inkomensafhankelijke bijdrage.
• Bij de meeste scholen is het mogelijk om gespreid te betalen.
• De ouderbijdrage wordt zeer verschillend besteed. Er is geen duidelijk patroon
te herkennen in de daarover beschikbare mededelingen. (Hiernaar zou een
nader onderzoek zinvol kunnen zijn, bijvoorbeeld aan de hand van de
jaarverslagen van de scholen).
 Gemiddelde ouderbijdrage = € 59,68
 Aantal scholen € 100,- of hoger = 14 van de 189 (7,4%)
•
 Inkomensafhankelijk = 14 van de 189 (7,4%)
 2 scholen vragen geen ouderbijdrage (beiden geen openbare scholen)
 In het Stadsdeel OudZuid hoogste ouderbijdrage, in het stadsdeel
Stadsdeel Geuzenveld -Slotermeer laagste ouderbijdrage
 Openbare scholen vragen gemiddeld een lagere ouderbijdrage.
Algemeen Bijzondere scholen vragen gemiddeld het meeste.

• De meeste scholen vragen naast de vrijwillige ouderbijdrage nog een extra
bijdrage voor bijzondere activiteiten zoals schoolreisjes, schoolzwemmen en
dergelijke.
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• Deze extra bijdragen verschillen sterk (tussen € 0 - € 150). De toelichting op
deze extra bijdragen is vaak erg summier.
• In sommige stadsdelen geeft het stadsdeel een bijdrage voor extra activiteiten
waardoor de school geen extra bijdrage hoeft te vragen.
 1 School vermeldt vulpen als extra kosten (op alle scholen?)
 Het schoolreisje varieert van € 25,- tot € 150,- (dan wel meestal
groep 8)
 De kosten van de schooltuinen variëren van € 11,- tot € 20, 128 Scholen van de 189 vermelden in de schoolgids of op de
website dat er nog andere kosten zijn.
 Kosten van schoolzwemmen variëren van € 12,20 tot € 100,(Hangt af van bijdrage stadsdeel?)

Bevindingen over het overblijven
• Regelingen rond het overblijven zijn erg onduidelijk. Scholen geven in de
schoolgids of op het internet geen duidelijke informatie over de wijze van
organisatie en de kosten.
• De kosten van het overblijven variëren tussen € 1 en € 3,80 per keer.
• In veel scholen is het overblijven niet professioneel geregeld.
• Als er een uitbesteding plaatsvindt aan een professionele uitvoerder, dan is de
informatie niet beter.
• In vrijwel alle gevallen is onduidelijk waaraan de bijdrage wordt besteed.
• Bij dezelfde professionele uivoerder kan de bijdrage per school verschillen.
• Het aantal scholen met een continurooster neemt toe.
• Bij scholen met een continurooster is de bijdrage in het algemeen lager.
• Op 10 scholen is overblijven verplicht.
 Op 1 school is voor € 2,50 warm eten beschikbaar
 Overblijf kost gemiddeld per keer € 1,74
 59 van de 179 scholen (33%) heeft de overblijf uitbesteed
 2 scholen geven aan dat er geen overblijfkosten gemaakt worden omdat
de conciërge er is?
 In Stadsdeel Oud-West is de goedkoopste overblijf, In Oostwatergraafsmeer de duurste overblijf.
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Cijfermatige overzichten
Per stadsdeel
Gemiddelde
ouderbijdrage

Stadsdeel

Gemiddelde
kosten Overblijf

Bos en Lommer

€ 36,00

€ 2,08

Centrum

€ 45,29

€ 1,68

Baarsjes

€ 36,75

€ 1,76

Geuzenveld-Slotermeer

€ 28,84

€ 1,84

Noord

€ 42,32

€ 1,71

Oost-Watergraafsmeer

€ 62,99

€ 2,18

Osdorp

€ 41,54

€ 1,64

Oud West

€ 44,58

€ 1,25

Oud Zuid

€ 178,50

€ 1,67

Slotervaart

€ 37,95

€ 1,36

Westerpark

€ 44,00

€ 1,72

Zeeburg

€ 58,44

€ 1,79

Zuideramstel

€ 92,50

€ 1,88

ZuidOost

€ 36,72

€ 1,67

Per schoolbestuur
Gemiddelde
Gemiddelde
kosten
ouderbijdrage Overblijf
Openbaar
Bijzonder

€ 41,77
€ 75,95

Algemeen Bijzonder
€ 201,36
PC
€ 52,42
RK
€ 62,33
Overig bijzonder
€ 48,02
(hindoe, joods,islamitisch, evangelisch, etc)
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Conclusies
De communicatie van de meeste scholen over de ouderbijdrage is onvoldoende. Aan
de wettelijke verplichtingen over vermelding van de ouderovereenkomst wordt in veel
gevallen niet voldaan.
De ouderbijdrage varieert tussen € 0 en € 600 zonder dat daarvoor duidelijke
redenen uit de informatie over de besteding voortkomen. Scholen vragen daarnaast
ook nog aanzienlijke bedragen voor extra’s. Onduidelijk is waarom de ene school
met een laag bedrag kan volstaan en de andere een hoog bedrag vraagt.
Scholen dienen ouders inzicht te geven in het gebruik van de ouderbijdrage en de
extra bijdrage. Wellicht is het wenselijk om ouders een handreiking te geven voor het
vragen naar de besteding.
De communicatie van de meeste scholen en instellingen over het overblijven is
ontoereikend. Met name de verschillen tussen de kosten op verschillende scholen en
de relatie met de geleverde diensten zijn onduidelijk.
De kosten van het overblijven variëren tussen € 1 en € 3,80 per keer, zonder dat
duidelijk is waarom deze verschillen optreden.
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Bijlage I
Wettelijke regelingen

Bijlage II
Overzicht van onderzoeksresultaten
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Bijlage 1
De Ouderbijdrage, Ouderovereenkomst en Overblijf en de Wet
Vrijwillig
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De school mag een kind niet weigeren, van school sturen
of geen diploma uitreiken als een ouder de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk wil of kan betalen.
Uitsluiten van activiteiten
Als ouders de vrijwillige bijdrage niet of maar gedeeltelijk betalen, kan de school besluiten het kind niet
te laten deelnemen aan activiteiten waarvoor de ouders niet hebben betaald. De school moet dan voor
vervangend onderwijs zorgen.
Ouderovereenkomst
Als een ouder een ‘overeenkomst Ouderbijdrage’ met de school heeft gesloten, moet de ouder wel de
ouderbijdrage betalen. Een school voor (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) voortgezet onderwijs
die een ouderbijdrage wil vragen, moet namelijk een schriftelijke overeenkomst met u afsluiten. Deze
overeenkomst mag pas worden afgesloten als uw kind is toegelaten en is één schooljaar geldig. Er
moet ook een overeenkomst worden afgesloten als de bijdrage wordt geïnd door de ouderraad.
Inhoud overeenkomst
In de overeenkomst moet de school de hoogte van de ouderbijdrage aangeven en de besteding van
de ouderbijdrage specificeren zodat ouders kunnen zien welk deel van de ouderbijdrage aan welke
activiteit wordt besteed. Na het tekenen van de overeenkomst moeten ouders wel betalen...
Ook moet in de overeenkomst worden vermeld dat:
• het om een vrijwillige bijdrage gaat
• na ondertekening betaling verplicht is
• er een mogelijkheid is slechts voor bepaalde voorzieningen te betalen
• er een reductie- en kwijtscheldingsregeling is en wat deze inhoudt

Vermelding Ouderbijdrage
Wet op het primair onderwijs & Wet medezeggenschap op scholen
Artikel 13. Schoolgids
1.De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van de
school en bevat in elk geval informatie over:
a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt, met
dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften kunnen worden gegeven met
betrekking tot de wijze waarop
1°. de resultaten worden beschreven die met het onderwijsleerproces worden bereikt, en
2°. de context wordt vermeld waarin de onder 1° bedoelde resultaten dienen te worden geplaatst.
b. de wijze waarop aan de zorg voor het jonge kind wordt vormgegeven,
c. de wijze waarop aan de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen
voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is, wordt vormgegeven
d. de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut,
e. de geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 40, eerste lid, waarbij een ontwerp van een overeenkomst
voor een dergelijke bijdrage, die voldoet aan de eisen die in artikel 40, eerste lid, zijn geformuleerd, in
de schoolgids wordt opgenomen,
f. de rechten en plichten van de ouders, de verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag,
waaronder de informatie over de klachtenregeling, bedoeld in artikel 14, en de gronden voor
vrijstelling van het onderwijs, bedoeld in artikel 41, tweede lid, en
g. de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 12, eerste lid, omschreven bijdragen,
i. het beleid met betrekking tot de veiligheid,
j. de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld in artikel 45, worden georganiseerd.
2.Het bevoegd gezag reikt de schoolgids uit aan de ouders dan wel de verzorgers bij de inschrijving
en jaarlijks na de vaststelling van de schoolgids.
3.De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt aan de beide kamers
der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat 4 weken na de
overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens te
kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.

Artikel 16. Vaststelling schoolplan en schoolgids
1.Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast.
2.Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar.
3.Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids
onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur.

Artikel 40. Toelating en verwijdering van leerlingen
1. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De
toelating tot de school is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8
van de Vreemdelingenwet 2000. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke
bijdrage van de ouders. Overeenkomsten waarbij ouders worden verplicht tot het betalen van een
geldelijke bijdrage zijn nietig, behoudens voorzover zij na de toelating van de leerling tot de school
schriftelijk zijn aangegaan en in het desbetreffende schriftelijke stuk aan de ouders kenbaar is
gemaakt dat het een vrijwillige bijdrage betreft waarvoor de overeenkomst niet behoeft te worden
aangegaan, doch waarvoor geldt dat na de ondertekening wel een verplichting tot betaling van de
overeengekomen bijdrage bestaat. Zodanige overeenkomsten zijn evenzeer nietig, indien deze niet
hebben voorzien in de vermelding dat de ouders de mogelijkheid hebben er voor te kiezen om de
overeenkomst slechts voor bepaalde voorzieningen aan te gaan en ten behoeve daarvan niet een
specificatie voor de te onderscheiden voorzieningen in de overeenkomst is opgenomen. Zodanige
overeenkomsten zijn voorts nietig indien ten aanzien daarvan geen reductie- en
kwijtscheldingsregeling geldt en de inhoud van die regeling niet in de overeenkomst is opgenomen.
Een overeenkomst wordt telkens voor de periode van een schooljaar aangegaan.
2. Toelating van leerlingen afkomstig van een school voor speciaal onderwijs, een school voor
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs, alsmede overgang van een leerling naar een dergelijke school of instelling, vindt slechts
plaats in overeenstemming met de ouders.
3. Een leerling wordt niet toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs dan nadat de
permanente commissie leerlingenzorg van het samenwerkingsverband waarvan de speciale school
voor basisonderwijs deel uitmaakt, heeft bepaald dat plaatsing van de leerling op een zodanige school
noodzakelijk is. Indien de permanente commissie leerlingenzorg, bedoeld in de eerste volzin, heeft
bepaald dat plaatsing van de leerling op een speciale school voor basisonderwijs noodzakelijk is,
wordt de leerling toegelaten uiterlijk met ingang van het eerste van de volgende tijdstippen: de eerste
dag na de voor de school geldende zomervakantie, de eerste dag na de voor de school geldende
kerstvakantie dan wel 1 april.
4. De toelating tot een speciale school voor basisonderwijs wordt niet geweigerd op de grond dat de
leerling niet is aangewezen op het onderwijs van een speciale school voor basisonderwijs, indien de
permanente commissie leerlingenzorg van het samenwerkingsverband waaraan de speciale school
voor basisonderwijs deelneemt heeft bepaald dat plaatsing van de leerling op een speciale school
voor basisonderwijs noodzakelijk is. De toelating van een leerling van een basisschool tot een
speciale school voor basisonderwijs van het samenwerkingsverband waaraan de basisschool
deelneemt wordt voorts niet geweigerd op denominatieve gronden, tenzij de ouders van de leerling
weigeren te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs van de school zullen respecteren.
5. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar.
Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft
zorggedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal
en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht
naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige
volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan.
6. Indien tegen het besluit, bedoeld in het eerste lid, van het bevoegd gezag van een openbare school
bezwaar is gemaakt, besluit het bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet
bestuursrecht binnen 4 weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van
het bezwaarschrift is verstreken.

Artikel 3. Medezeggenschapsraad

1.
Aan een school, een centrale dienst en een regionaal expertisecentrum is een
medezeggenschapsraad verbonden.

2.
De medezeggenschapsraad van een school bestaat uit ten minste 4 en van een centrale dienst en
een regionaal expertisecentrum uit ten minste 2 leden.

3.
De medezeggenschapsraad van een school bestaat uit:
a. leden die uit en door het personeel worden gekozen; en
b. leden die worden gekozen:
1°. uit en door de ouders, voor zover het betreft een basisschool of een speciale school voor
basisonderwijs;
2°. uit en door de ouders, dan wel deels uit en door de ouders en deels uit en door de leerlingen die
de leeftijd van dertien jaar hebben bereikt, voor zover het betreft een school voor speciaal onderwijs,
een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, dan wel een instelling voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs;
3°. deels uit en door de ouders en deels uit en door de leerlingen, voor zover het betreft een school
voor voortgezet onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een door Onze Minister
aangewezen inrichting voor voortgezet onderwijs.

4.
De aantallen leden, bedoeld in het derde lid, onderdeel a en onderdeel b, zijn aan elkaar gelijk. Voor
zover het betreft een school voor voortgezet onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs
of een door Onze Minister aangewezen instelling voor voortgezet onderwijs zijn tevens de aantallen
leden uit en door de ouders en uit en door de leerlingen aan elkaar gelijk. Indien niet aan de tweede
volzin kan worden voldaan, omdat onvoldoende ouders dan wel leerlingen bereid zijn lid te worden,
kan de niet door de desbetreffende groep te vervullen plaats worden toegedeeld aan de andere groep.

5.
De medezeggenschapsraad van een centrale dienst en van een regionaal expertisecentrum bestaat
uit leden die uit en door het personeel worden gekozen.

6.
Indien het bevoegd gezag personeel heeft benoemd of te werk gesteld zonder benoeming dat
werkzaamheden verricht ten behoeve van meer dan een school, kan een medezeggenschapsraad
worden ingesteld die bestaat uit leden die uit en door dat personeel worden gekozen. De
medezeggenschapsraad bestaat in dat geval uit ten minste 2 leden.

7.

Geen lid van de medezeggenschapsraad kunnen zijn degenen die deel uitmaken van het bevoegd
gezag.

8.
Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen
met de medezeggenschapsraad kan niet tevens lid zijn van de medezeggenschapsraad.

9.
Kandidaten voor de verkiezing van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het
personeel wordt gekozen, kunnen worden gesteld door personeelsleden en door organisaties van
personeel. Kandidaten voor de verkiezing van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door
de ouders of de leerlingen wordt gekozen, kunnen worden gesteld door ouders of leerlingen en door
organisaties van ouders of leerlingen.

10.
De verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad geschiedt bij geheime schriftelijke
stemming.

11.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over de periode waarin de
verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad plaatsvindt.

12.
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor, dat de leden van de medezeggenschapsraad niet uit hoofde
van hun lidmaatschap van de raad worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de school, het
regionaal expertisecentrum en de centrale dienst. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing
ten aanzien van kandidaat-leden en voormalige leden.

13.
De beëindiging anders dan op eigen verzoek van de betrekking van een lid van het personeel mag
geen verband houden met de kandidaatstelling voor het lidmaatschap, het lidmaatschap of het
voormalig lidmaatschap van de betrokkene van de medezeggenschapsraad. Een beëindiging van de
betrekking in strijd met dit lid is nietig.

Wet op het primair onderwijs
Betreft:
Tussenschoolse opvang
Artikel 45. Tussenschoolse opvang en organisatie van de buitenschoolse opvang
1.Het bevoegd gezag draagt zorg voor een voorziening voor leerlingen om de middagpauze onder
toezicht door te brengen, indien ouders hierom verzoeken. Ingeval de voorziening, bedoeld in de
eerste volzin, tot stand komt, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat:
a. er een overblijfaanpak tot stand komt,
b. overleg over de overblijfaanpak tot stand komt met degenen die met het toezicht op de leerlingen
worden belast, en met de ouders,
c. het overblijven plaats vindt in een veilige en kindvriendelijke ruimte, en
d. met ingang van 1 augustus 2011 ten minste de helft van degenen die met het toezicht op de
leerlingen worden belast, een scholing heeft gevolgd op het gebied van het overblijven.
De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers. Indien
de leerlingen van de voorziening, bedoeld in de eerste volzin, gebruik maken, draagt het bevoegd
gezag er zorg voor dat degene, die met het toezicht op de leerlingen wordt belast, voor wettelijke
aansprakelijkheid verzekerd is. Het bevoegd gezag van een bijzondere school is, telkenmale voor de
duur van een schooljaar, ontheven van de verplichting tot verzekering indien:
a. deze verplichting zich naar zijn oordeel niet verdraagt met de godsdienstige of
levensbeschouwelijke overtuiging die aan de school ten grondslag ligt; en
b. het bevoegd gezag van zijn oordeel mededeling heeft gedaan aan de ouders.
Van de ontheffing van de verplichting bedoeld in de vorige volzin doet het bevoegd gezag tijdig
mededeling aan de inspecteur.
2.Het bevoegd gezag van een basisschool draagt op daarvoor met ouders afgesproken dagen, zorg
voor de organisatie van kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang, voor leerlingen, op
doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen en op schooldagen
gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen 07:30 uur en 18:30 uur, indien een of meer ouders
hierom verzoeken. De kosten die uit de opvang als bedoeld in de eerste volzin voortvloeien, komen
voor rekening van de ouders.
3.Indien een of meer ouders gebruik maken van andere kinderopvang in de zin van de Wet
kinderopvang dan bedoeld in het tweede lid, verstrekt het bevoegd gezag van een basisschool op
verzoek van die andere kinderopvang de praktische informatie die nodig is voor de opvang van
kinderen door die kinderopvang.

Ouder- Inkomensbijdrage afhankelijk?

School

Stadsdeel

Al Wafa

Bos en Lommer

€

45,00 nee

suikerfeest, schoolreis

Bos en Lommer

Bos en Lommer

€

15,00 nee

uitstapjes (Artis, musea, kinderboerderij), feesten (sinterklaas,
€ 12,50 (schooltuinen),
kerstmis en islamitische
€ 25,00 (schoolzwemmen)
feesten), schoolreisjes

De Boomgaard

Bos en Lommer

€

50,00 nee

organiseren van feesten, afscheidscadeau voor leerlingen
€ 10,00
uit(blokfluit
groep 8, voor
sportdag,
blokfluitles
schoolreis,
groepschoolkamp
7), € 25,00 (schoolzwemmen
(groep 8)
groep 5)

De Springplank

Bos en Lommer

€

25,00 nee

sinterklaas, kerst, overblijf

De Wiltzangh

Bos en Lommer

El Amien II

Bos en Lommer

€

45,00

schoolreisje, suikerfeest, offerfeest

schoolkamp groep 8, schoolzwemmen groep 5 - 6

Multatuli

Bos en Lommer

€

45,00 nee

Artis, museum, theater

€ 30,00 (schoolreisje)

Narcis-Querido

Bos en Lommer

€

38,00 nee

kerst,sinterklaas,pasen

€ 45,00 (schoolreisje)

Paulusschool

Bos en Lommer

€

25,00 nee

sinterklaas, kerst, pasen

€ 25,00 (schoolreisje) en gr. 7 en 8 € 50,00

Tijl Uilenspiegel

Bos en Lommer

14e Montessorischool

Centrum

€

40,00 nee

feesten, boekenfonds

€ 70,00 (schoolreisje midden en bovenbouw), € 20,00 (schoolreisje onderbouw), € 17,50 (schooltuinen), € 5

ASVO

Centrum

sint, kerst, schoolreisje, ouderfeest

schooltuinen, schoolzwemmen

Basisschool Oostelijke Eilanden

Centrum

€

39,00 ja

schoolreisje, schoolkamp, sint, kerst, suikerfeest

€ 13,00 (schooltuinen groep 6 - 7)

De Burght

Centrum

€

40,00 nee

organisatie van feesten, onderhoud bibliotheek, onderhoud schoolplein en tuin, musical groep 8

De Eilanden Montessorischool

Centrum

€

50,00 ja

feesten, uitstapjes

geen kosten

De Kleine Reus

Centrum

€

60,00 nee

feesten, collectieve verzekering, uitstapjes

€ 30,00 (schoolreisjes gr. 1 - 2), € 90,00 (gr. 3 - 7), € 120,00 (gr. 7 - 8)

De Pool

Centrum

€

50,00 nee

sinterklaas, schoolreisje, carnaval

De Witte Olifant

Centrum

€

37,50 ja

Dr. E. Boekman

Centrum

€

50,00 nee

sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreisjes (gedeeltelijk),
€ 45,00
projecten,
(schoolreis
klassenactiviteiten
groep 3 - 8)

Sint Aloysius

Centrum

€

36,00 nee

museumlessen, kerst, pasen

Sint Antoniusschool

Centrum

€

65,00 nee

sinterklaas, kerst, pasen

Theo Thijssen

Centrum

€

40,00 nee

uitstapjes en schoolreisje

Admiraal de Ruyter

De Baarsjes

€

25,00 nee

feesten, sportdag, uitstapjes

€ 25,00 (schoolreis gr. 1 - 7), € 35,00 (schoolkamp gr. 8)

As-Siddieq

De Baarsjes

€

50,00 nee

feesten, uitstapjes

€ 5,00 (per week voor vervoer schoolzwemmen)

Corantijn

De Baarsjes

€

40,00 nee

schoolreis, Artislessen en andere activiteiten, cadeautje
schooltuinen
met sinterklaas

De Meidoorn

De Baarsjes

€

55,00 nee

schoolreisje, sinterklaas, kerst

De Roos

De Baarsjes

€

25,00 nee

kerst, Artis, pasen

Dr. J. Th. De Visserschool

De Baarsjes

€

30,00 nee

feesten, excursies, sportdag, bloemetje voor kinderenschoolreisjes,
die afzwemmen
schoolkamp

Joop Westerweel

De Baarsjes

€

45,00 nee

sportdag, pasen, kerst, sint, schoolreisjes, excursies

Rosa Boekdrukker

De Baarsjes

€

27,50 ja

Artis, kerst, sinterklaas, museumbezoek

€ 25,00 (schoolreisje)

Sint Augustinus

De Baarsjes

€

30,00 nee

uitstapjes, kerst, sinterklaas

€ 30,00 (schoolreisje), € 15,00 (schooltuinen)

Sint Janschool

De Baarsjes

€

40,00 nee

sinterklaas, kerst, paasfeest

Wat kost een school?

ja

Besteding ouderbijdrage

Overige kosten (uitgesplitst met bedragen)

€ 27,50 (schoolreis groep 1 - 4), € 95,00 (schoolreis groep 5 - 6), € 125,00 (schoolreis groep 7 - 8), € 22,75
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Ouder- Inkomensbijdrage afhankelijk?

School

Stadsdeel

Besteding ouderbijdrage

Overige kosten (uitgesplitst met bedragen)

't Koggeschip

Geuzenveld-Slotermeer

€

22,70 nee

sinterklaas, kerst, pasen

€ 35,00 (schoolzwemmen)

Burgemeester De Vlugt

Geuzenveld-Slotermeer

€

40,00 nee

schoolreisjes, feesten, sportdag, uitstapjes, vervoer van en naar uitstapjes

Dr. O. Noordmans

Geuzenveld-Slotermeer

€

25,00 nee

sinterklaas, kerst

€ 25,00 (schoolreisje)

Goeman Borgesius

Geuzenveld-Slotermeer

€

20,00 nee

uitstapjes

schoolreisje

Immanuel

Geuzenveld-Slotermeer

€

30,00 nee

sint, kerstfeest, pasen, Artis, sportactiviteiten, boeken

Pieter Jelles Troelstra

Geuzenveld-Slotermeer

€

30,00 nee

sinterklaas, kerst, carnaval

€ 25,00 (schoolreisje)

Sint Henricus

Geuzenveld-Slotermeer

€

25,00 nee

sinterklaas, kerst, paasfeest, kinderfeest

€ 30,00 (schoolreisje) € 85,00 (schoolreis groep 8), € 35,00 (schoolzwemmen), € 12,50 (schooltuinen)

Slootermeer

Geuzenveld-Slotermeer

€

38,00 nee

kerst, sinterklaas, pasen

€ 25,00 (schoolreisje)

Timotheusschool

Geuzenveld-Slotermeer

Veerkracht

Geuzenveld-Slotermeer

Berkelier

Noord

€

45,00 ja

sint, kerst, paasfeest, hindoestaans feest, schoolreisje
schoolzwemmen groep 5, schoolkamp groep 8

Boven 't IJ Montessorischool

Noord

€

30,00 nee

collectieve leerlingenverzekering, schoolkrant, schoolactiviteiten (sinterklaas, kerst, suikerfeest, afscheidsfeesten, avondvierdaagse)

Buikslotermeerschool

Noord

€

23,00 nee

sint, kerst, paasontbijt, sportdagen, kerstbomen, een Schoolreisjes
deel van de voetbaltenues,
(bestemming en
afscheidsavond
bedrag verschillen
groepper
8, Artisabbonement
jaar) schoolzwemmen, museumbezoek e.d., schooltu

C.F. Capelleschool

Noord

€

65,00 nee

materialen, activiteiten (sint, kerst, zomerfeest, schoolreisje), scholierenverzekering

De Amstelmeerschool

Noord

€

De Bienkorf

Noord

€

42,00 nee

sint, kerst, lentefeest, bouwverlaterslunch, juffenfeest,schoolkamp,
eindejaarsgala,
kosten
ouderfeest,
openbaarArtis,
vervoer,
schoolreisje
schooltuinen, schoolzwemmen

De Bonkelaar

Noord

€

37,50 nee

sinterklaasfeest, kerstfeest en andere feesten en activiteiten
€ 28,70 (schoolzwemmen), € 18,00 (schooltuinen), € 27,50 (schoolreis groep 1 - 5), € 77,00 (schoolkamp g

De Botteloef

Noord

€

40,00 nee

feesten (sinterklaasfeest, kerstfeest), schoolreisjes schoolkamp: bedrag verschilt per jaar

De Driemaster

Noord

€

40,00 nee

feesten, uitstapjes

€ 14,10 (schoolzwemmen)

De Kinderboom

Noord

€

50,00 nee

feesten

€ 12,50 (schooltuinen), € 27,20 (schoolzwemmen), € 80,- (schoolkamp)

De Klimop

Noord

€

55,00 nee

sinterklaas, kerst, schoolreisje, Artislessen, schoolkrant

De Krijtmolen

Noord

€

30,00 nee

sinterklaas, kerst

De Piramide

Noord

€

35,00 nee

sinterklaas, kerst

De Poolster

Noord

€

50,00 nee

feesten

De Satelliet

Noord

€

33,00 nee

sinterklaas, kerst en andere feesten

€ 20,00 (schoolreisje), € 60,00 (schoolkamp)

De Vier Windstreken

Noord

De Weidevogel

Noord

€

80,00 nee

Dorus Rijkers

Noord

€

25,00 nee

feesten

€ 5,00 (vulpen), € 30,00 (schoolreis)

Elzenhagen

Noord

€

50,00

kerst, sinterklaas, schoolreisjes, uitstapjes

Het Vogelnest

Noord

€

45,00 nee

sinterklaas, kerstdiner, suikerfeest, museumbezoeken,
€ 28,20
Artislessen,
(schoolzwemmen),
sportdag, schoolreis
€ 15,00 (schooltuinen), € 75,00 (schoolkamp groep 8)

Het Wespennest

Noord

€

88,00 nee

Ijdoorn

Noord

€

50,00 nee

Wat kost een school?

-

nvt, geen ouderbijdrage
nvt

nvt

geen overige kosten
feestdagen, schoolreis

schoolzwemmen, schooltuinen (bedragen onbekend)
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Ouder- Inkomensbijdrage afhankelijk?

School

Stadsdeel

IJplein

Noord

€

Mgr. Bekkers

Noord

€

Oranje-Nassau

Noord

€

45,00 nee

projecten, museumlessen, schoolreisje

€ 28,70 (schoolzwemmen)

Sint Rosa

Noord

€

47,50 nee

schoolreisje, sinterklaas, kerst

€ 20,- (schooltuinen)

Twiske

Noord

5e Montessorischool

Oost-Watergraafsmeer

€

35,00 nee

sint, kerst, excursies, uitstapjes

€ 30,00 (schoolreis gr. 1 - 6), € 80,00 (schoolkamp gr. 7 - 8)

Aldoende

Oost-Watergraafsmeer

€

25,00 nee

feesten, uitstapjes, Artisabonnement

schoolzwemmen, schooltuinen, schoolreis

De Dapper

Oost-Watergraafsmeer

€

20,00 nee

schooltuinen, museumlessen, Artislessen, sinterklaascadeautje,
€ 30,00 ongeveer
kerstbomen,
(schoolreis
afscheidscadeau
groep 2 - 8) achtste groepers, toneelvoorstelling

De Kaap

Oost-Watergraafsmeer

€

40,00

De Kraal

Oost-Watergraafsmeer

€

49,00 ja

schoolreisje, sinterklaas, kerst

De Kraanvogel

Oost-Watergraafsmeer

€

45,00 nee

schoolreis

€ 25,00 (schoolreisje)

De Meer

Oost-Watergraafsmeer

€

55,00 nee

sinterklaas, kerst

€ 25,00 (schoolreisje)

De Pinksterbloem

Oost-Watergraafsmeer

€

38,00 nee

sinterklaas, kerst, lentefeest

€ 25,00 (schoolreisje)

Frankendael

Oost-Watergraafsmeer

Linnaeus

Oost-Watergraafsmeer

€

30,00 nee

alle activiteiten van de school

€ 30,00 (schoolreisje)

Louise de Coligny

Oost-Watergraafsmeer

€

70,00 nee

sinterklaas, kerst, uitstapjes

Sint Barbara

Oost-Watergraafsmeer

€

40,00 nee

schoolreisje, schoolkamp

Sint Lidwina

Oost-Watergraafsmeer

€

52,50 nee

sinterklaas, pasen, kerst, schoolzwemmen

Watergraafsmeerse Schoolvereniging

Oost-Watergraafsmeer

€

340,00 nee

De Globe

Osdorp

€

70,00 nee

schoolreis, schoolkamp

€ 35,00 (schoolzwemmen), € 12,50 (schooltuinen)

De Horizon

Osdorp

€

55,00 nee

sint, kerstfeest, schoolreisje

€ 60,00 (schoolkamp groep 8), € 35,00 (schoolzwemmen groep 5)

De Odyssee

Osdorp

€

35,00 nee

sinterklaas, paasfeest, kerst

€ 25,00 (schooltuinen), € 17,50 (schoolzwemmen)

De Osdorpse Montessorischool

Osdorp

€

25,00 nee

kerst, sinterklaas

€ 35,00 (schoolzwemmen), € 25,00 (schooltuinen)

De Punt

Osdorp

€

41,00 nee

feesten, uitstapjes

Dr. W.A. Visser 't Hooft

Osdorp

El Amien I

Osdorp

€

45,00

suikerfeest, offerfeest, schoolreisje

Het Bovenland

Osdorp

€

25,00 nee

diverse activiteiten, scholierenongevallenverzekering € 17,50 (schooltuinen), € 25,00 (schoolreis groep 1 - 7), € 80,00 (schoolreis groep), € 2,00 (vervoer van en

Ichthus

Osdorp

€

45,00 nee

schoolreisje, pasen, sint, kerstfeest

Johannesschool

Osdorp

€

27,50 nee

extra activiteiten (sinterklaasviering, kerstfeest, sportdagen,
€ 100,00
ateliermiddag),
(werkweek groep
eten8),
en €drinken
30,00 (schoolreis
tijdens activiteiten,
groep 1 vervoer
- 7), € 23,00
naar (schoolzwemmen),
activiteiten, ongevallenverzekering
schooltuinen, ex

Prof. Dr. H. Kraemer

Osdorp

€

40,00 nee

schoolreisje, kerst, sinterklaas, pasen

Sint Lukas

Osdorp

€

40,00 nee

Artislessen, kerst, museumlessen

Sint Paulus

Osdorp

€

50,00 nee

sinterklaas, kerst, suikerfeest, schoolreisje

Wat kost een school?

52,00 nee
-

Besteding ouderbijdrage

Overige kosten (uitgesplitst met bedragen)

schoolreisje, feesten, uitstapjes

€ 28,70 (schoolzwemmen zonder diploma) of € 14,35 (schoolzwemmen met diploma)

nvt, geen ouderbijdrage
avondvierdaagse, schoolreisje, kerstdiner, paaslunch,€ sint,
14,10
kerstfeest,
(schoolzwemmen
sportdag voor 18 keer) of € 28,20 (schoolzwemmen voor het hele jaar), € 30,00 (schoolreis

€ 11,00 (schooltuinen)

incidentele uitgaven, extra middelen, extra personeel€ 25,00 (schoolreis groep 1-2), € 40,00 (schoolreis groep 3), € 65,00 (groep 4), € 75,00 (groep 5), € 90,00 (

schoolkamp groep 8, schoolzwemmen groep 5 - 6

€ 35,00 (schoolzwemmen), € 12,50 (schooltuinen)

€ 35,- (schoolzwemmen)
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Ouder- Inkomensbijdrage afhankelijk?

School

Stadsdeel

Besteding ouderbijdrage

Overige kosten (uitgesplitst met bedragen)

Annie MG Schmidt

Oud West

€

35,00 nee

feesten, bibliotheek boeken

€ 90,00 (schoolkamp groep 8)

De Kinkerbuurt

Oud West

€

45,00 nee

feesten, uitstapjes

€ 45,00 (schoolreisje groep 3 - 4), € 60,00 (schoolreisje groep 5 -6), € 90,00 (schoolreisje groep 7 - 8)

De Vlinderboom

Oud West

€

35,00 nee

uitstapjes, Artis abonnement, schoolkrant, lidmaatschap
€ 15,00
bibliotheek,
(schoolreisje
klassenpot,
groep afscheidsavond,
1 - 2), € 25,00 (schoolreisje
sinterklaasfeest,
groepkerstfeest
3 - 6), € 12,50 (schooltuinen), € 70,00 (schoo

De Waterkant

Oud West

€

57,50 nee

sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreisje, sportactiviteiten
€ 95,00 (werkweek groep 8), € 30,00 (projecten, feesten groep 8)

Het Winterkoninkje

Oud West

€

60,00 nee

sint, kerst, paasfeest, montessoridag, schaaklessen, voorstellingen, schoolreizen, uitjes, klassenpotje

Leonardo da Vinci

Oud West

€

35,00 nee

sinterklaas, kerst, uitstapjes

1e Montessorischool

Oud Zuid

€

65,00 nee

sint, kerst, uitstapjes

schoolreisjes, werkweek groep 8

1e Openluchtschoo

Oud Zuid

€

525,00 nee

extra personeel

€ 12,50 (schooltuinen), € 25,00 (schoolreis), € 150,00 (schoolkamp groep 8), € 15,00 (gymshirt), € 20,00 (kl

2e Dalton

Oud Zuid

€

100,00 nee

3e Dalton

Oud Zuid

€

55,00 nee

sint, kerst, schoolreis

schoolzwemmen, schoolkamp groep 8

9e Montessorischool

Oud Zuid

€

35,00 nee

sint, kerst, afscheid groep 8

schoolzwemmen

Cornelis Vrijschool

Oud Zuid

€

600,00 nee

vakleerkrachten voor creatieve vakken, bewegingsonderwijs,
fietsweekend
remedial teaching, aanschaffen van leermiddelen en materiaal voor creatieve vakken

De Amsterdamse Montessori School

Oud Zuid

€

180,00 ja

schoolreis, extra ondersteuning

De Avonturijn

Oud Zuid

€

47,50 nee

feesten, schoolreis

€ 13,50 (schooltuinen)

De Notenkraker

Oud Zuid

€

45,00 nee

sinterklaas, kerst, schoolreisje

€ 12,50 (schooltuinen)

De Springstok

Oud Zuid

€

43,00 nee

eendaagse schoolreisjes (groep 1 - 3), excursies, sint,
schoolzwemmen,
kerst, afscheid van
schooltuinen,
de 8e-groepers
schoolkamp (groep 4 - 8)

Elout

Oud Zuid

€

75,00 nee

sinterklaas, kerst, schoolreis, playbackshow, pasen, sportdag,
schoolkamp
kinderboekenweek
groep 8 (bedrag onbekend), € 3,50 (elout t-shirt), € 1,00 (gymtas), € 1,50 (luizenzak)

Europaschool

Oud Zuid

Geert Groote School I

Oud Zuid

€

225,00 ja

extra vakken (euritmie), gebruik van dure materialen,schoolreis
afdracht aan
en euritmieschoentjes
vereniging van vrije scholen, scholing van personeel, meubilair

Hildebrand-van Loon

Oud Zuid

€

170,00 nee

leermiddelen, zorg

Instituut Schreuder

Oud Zuid

€

310,00 nee

kerst, sinterklaas, pasen, schoolreisjes, schoolkamp, €musea,
15,00 (schooltuinen
Artis, sportdagen
groep 6), € 25,00 (schoolzwemmen groep 5)

Nicolaas Maes

Oud Zuid

€

55,00 ja

kerst, sinterklaas, andere activiteiten

Olympia

Oud Zuid

€

52,50 nee

kerst, sinterklaas, andere activiteiten

Oscar Carre

Oud Zuid

€

30,00 nee

sinterklaas, kerst, paasontbijt

Peetersschool

Oud Zuid

€

600,00 nee

Willem van Boeijen

Oud Zuid

Willemspark Schoolvereniging

Oud Zuid

7e Montessorischool

Slotervaart

€

20,00 nee

bibliotheek, klassengeld, cadeautjes	
  

Bisschop Huibers

Slotervaart

€

60,00 nee

schooltuinen, schoolreisje, feesten, schoolzwemmen, theaterbezoek

De Mijlpaal

Slotervaart

€

50,00 nee

museum, kerst, pasen

De Vlaamse Reus

Slotervaart

€

30,00 nee

De Zevensprong

Slotervaart

€

80,00 nee

Wat kost een school?

groep 6 - 8 driedaagse werkweek

deel VVTO is inkomensafhankelijk
vroeg vreemde talen onderwijs (VVTO), schoolreis, schoolkamp, sportdag, festiviteiten, overblijf

€ 25,00 (schoolreis)

sinterklaas, kerst

€ 35,00 (schoolzwemmen), € 32,50 (sinterklaasfeest, uitstapjes), € 12,50 (schooltuinen)

ongeveer € 20,00 (schoolreis groep 1 - 5), ongeveer € 60,00 (schoolkamp groep 6 - 8), € 12,50 (schooltuine
feesten, culturele activiteiten, schoolgids, kopieerwerk,
schoolkamp
extra schoonmaak,
groep 5 - bibliotheek,
8
extra leermiddelen
4

Ouder- Inkomensbijdrage afhankelijk?

School

Stadsdeel

El Kadisia

Slotervaart

€

45,00 nee

suikerfeest, offerfeest, schoolreisje, havenproject groep
€ 12,50
8, afscheid
(schooltuinen),
groep 8, €
musea
35,00bezoek
(schoolzwemmen)

Huizingaschool

Slotervaart

€

20,00 nee

sint, kerstfeest

€ 20,00 (schoolreisje), € 12,50 (schooltuinen), € 12,20 (schoolzwemmen)

Louis Bouwmeester

Slotervaart

€

22,50 nee

schoolreisjes, jaarlijkse marathon

€ 35,00 (schoolzwemmen), € 12,50 (schooltuinen)

Pro Rege

Slotervaart

€

30,00 nee

kerst, sinterklaas

€ 27,50 (schoolreisje)

Professor Einstein

Slotervaart

Ru Paré

Slotervaart

€

20,00 nee

paasfeest, kerst, sinterklaas, lentefeest

€ 23,00 (schoolreisje), € 35,- (schoolzwemmen)

Sint Jan de Doper

Slotervaart

€

40,00 nee

sint, kerst, pasen, sportdag, schoolreisjes, slaapfeest€kleuters,
35,00 (schoolzwemmen),
doperloop, musicalweek,
€ 12,50 verteltassenproject
(schooltuinen), € 125,00 (schoolreis)

Catamaran Bentinckstraat

Westerpark

€

25,00 nee

feesten, thema-activiteiten, verbeteren van de bibliotheek
€ 25,00
en (schoolreis
de aula, speelmaterialen
groep 1 - 4), € 70,00 (schoolkamp groep 5 - 6), € 90,00 (schoolkamp groep 7), € 105,00

Catamaran Oostzaanstraat

Westerpark

€

52,00 nee

materialen, feesten (sint, kerst, verkleedfeest, zomerfeest, paasfeest), theaterbezoek, museumbezoek, sportactiviteiten, afscheid van groep 8, schoolreisjes

De Bron

Westerpark

€

45,00 nee

jaarlijks schoolreisje (groep 1 - 7), schoolkrant, feesten
€ 65,00
(sinterklaas,
(schoolkamp
kerst, pasen),
groep 8)onderhoud van de bibliotheek, sportdag

De Spaarndammer

Westerpark

€

25,00 nee

sinterklaas, kerst, paasfeest, kinderfeest

De Zeeheld

Westerpark

€

45,00 nee

feesten, excursies, jaarlijks schoolreisje, sportdag, vervoer
€ 75,00 (meerdaags schoolreisje groep 7 - 8), bijdrage in de kosten van vervoer bij uitstapjes

Dr. Rijk Kramer

Westerpark

€

60,00 nee

uitstapjes, sinterklaas, kerst

Elisabeth Paulus

Westerpark

€

50,00 nee

sinterklaas, kerst, carnaval, paasviering, sportdag, schoolreisje,
€ 20,00 (schooltuinen)
eindfeest

Westerpark

Westerpark

€

50,00 nee

sinterklaas, kerstviering, het interculturele feest, schoolreisje, museumbezoeken, Artislessen, sportdag

8e Montessorischool

Zeeburg

€

30,00 nee

sint, kerst, excursies, uitstapjes, digitaal schoolbord € 25,00 (schoolreis gr. 1 - 4), € 43,00 (schoolreis gr. 5 - 6), € 72,00 (schoolkamp gr. 7 - 8)

Achthoek

Zeeburg

€

54,00 nee

schoolreisje, feesten, uitstapjes

Archipel

Zeeburg

€

60,00 nee

feesten, schoolreis, sportdag

As-siddieq

Zeeburg

€

50,00 nee

feesten

Daltonschool Neptunus

Zeeburg

€

75,00 nee

deel schoolkamp (groep 7 + 8), sinterklaasfeest, kerstviering,
deel schoolkamp
pasen, sportactiviteiten,
(groep 7 - 8) schoolreisjes

De Evenaar

Zeeburg

De Kleine Kapitein

Zeeburg

€

75,00 nee

feesten

De Rietlanden

Zeeburg

€

25,00 nee

museum,Artis,kerst

€ 25,00 (schoolreisje)

De Waaier

Zeeburg

Flevoparkschool

Zeeburg

€

35,00 nee

sinterklaas, kerst, andere activiteiten

€ 90,00 ongeveer (schoolkamp groep 7), bedrag schoolreisje verschilt per jaar en groep, schoolzwemmen w

Het Podium

Zeeburg

€

41,00 nee

sinterklaas, kerst

Insulinde

Zeeburg

€

45,00 nee

schoolreisjes, religieuze en culturele feesten (sinterklaas,
schoolkamp
kerstfeest,
groep
suikerfeest),
8
buitenschoolse uitstapjes, schoolfeest, sportdagen

Jan Pieterszoon Coen

Zeeburg

€

55,00 nee

schoolreisjes, feesten (kerstfeest, sinterklaas, suikerfeest),
schoolreisjes
excursies
groep
naar7 Artis,
en 8 theater, museum, concertzalen

Laterna Magica

Zeeburg

€

100,00 nee

Montessorischool Steigereiland

Zeeburg

€

100,00 nee

Olympus

Zeeburg

€

Piet Hein

Zeeburg

€

Wat kost een school?

Besteding ouderbijdrage

Overige kosten (uitgesplitst met bedragen)

€ 25,00 (schoolreisje), € 12,50 (schooltuinen)

€ 25,00 (schoolreisje)

sinterklaas, kerst, pasen
afscheid groep 8 en feesten

€ 25,00 (schoolreisje) en vanaf gr. 3: € 55,00

45,00 nee

sinterklaas, kerst, andere feesten

€ 10,00 (luizencape)

90,00 nee

schoolreisje, kerst, sinterklaas
5

Ouder- Inkomensbijdrage afhankelijk?

School

Stadsdeel

Besteding ouderbijdrage

Overige kosten (uitgesplitst met bedragen)

Valentijn

Zeeburg

Willibrord

Zeeburg

Zuiderzee

Zeeburg

€

55,00 nee

sint, kerst, pasen, sportdag, eindfeest, openingsfeest,avondvierdaagse,
uitstapjes, excursies,
schoolreisje
bijwerken van de website

12e Montessorischool

Zuideramstel

€

50,00 nee

feesten, schooltuinen, schoolkrant

15e montessorischool Maas en Waal

Zuideramstel

€

35,00 nee

feesten, museumbezoek, projecten

€ 17,50 (schoolreisje onderbouw), € 55,00 (driedaags schoolreisje midden en bovenbouw)

€

80,00 nee

sint, kerst, excursies, schoolreis

schooltuinen

2e Openluchtschool voor het Gezonde Kind Zuideramstel
6e Montessorischool

Zuideramstel

AICS

Zuideramstel

Buitenveldertse Montessorischool

Zuideramstel

€

340,00 ja

Cheider

Zuideramstel

€

150,00 nee

De Ark

Zuideramstel

€

65,00 nee

feesten

De Rivieren

Zuideramstel

€

33,00 nee

sinterklaas, kerst en andere feesten

Dongeschool

Zuideramstel

€

35,00 nee

feesten, inventaris

Geert Groote School II

Zuideramstel

€

Merkelbach

Zuideramstel

€

37,50 nee

sinterklaas, kerst, uitstapjes

€ 15,00 (schooltuinen)

Rosj Pina

Zuideramstel

€

40,00 nee

sinterklaas, kerst

€ 12,50 (schooltuinen)

Sint Catharina

Zuideramstel

€

40,00 nee

sinterklaas, kerst, pasen

€ 13,00 (schooltuinen)

Sint Jozef

Zuideramstel

€

72,00 nee

sinterklaas, kerst

13e Montessorischool

Zuidoost

€

36,00 nee

feesten, culturele activiteiten

€ 25,00 (schoolreisje onderbouw), € 27,50 (schoolreisje midden en bovenbouw), € 95,00 (groep 8 schoolka

16e Montessorischool Gaasperdam

Zuidoost

€

35,00 nee

feesten, uitstapjes, luizenzakken

schoolreis, schaatsen, fotograaf, disco, strippenkaart

Achtsprong

Zuidoost

€

45,00 nee

schoolreisje

schoolkamp voor groep 8

As-Soeffah

Zuidoost

€

21,00 nee

feesten, uistapjes

schoolreisje

Bijlmerdrie

Zuidoost

€

22,50 nee

bibliotheekboeken, sinterklaasviering, kerstviering, Artis
€ 15,00
bezoek,
(schoolreis
afscheidscadeau
onderbouw),
voor€ schoolverlaters,
17,50 (schoolreis
extra
middenbouw),
buskosten bij
€ 20,00
een excursie
(schoolreis
e.d.bovenbouw), € 100,

Bijlmerdrie

Zuidoost

€

22,50 nee

bibliotheekboeken, sinterklaasviering, kerstviering, Artis
€ 15,00
bezoek,
(schoolreis
afscheidscadeau
onderbouw),
voor€ schoolverlaters,
17,50 (schoolreis
extra
middenbouw),
buskosten bij
€ 20,00
een excursie
(schoolreis
e.d.bovenbouw), € 100,

Bijlmerhorst

Zuidoost

€

40,00 nee

Artis, schooltelevisie-lessen, feestdagen, planten in de
€ 25,00
school,
(schoolreis),
audiovisuele
€ 75,00
apparatuur,
(schoolkamp
muziekles
groep
in muziekcentrum
8)
zuid-oost

Cornelis Jetses

Zuidoost

€

27,50 nee

onder andere: sinterklaasfeest en het paasontbijt

Crescendo

Zuidoost

€

20,50 nee

sint, kerst, museumbezoeken, uitgave van de schoolkrant,
schoolreisje
sportdag

De Blauwe Lijn

Zuidoost

€

25,00 nee

sinterklaasfeest, lentefeest en andere feesten en activiteiten
€ 28,00 (schoolreis), € 80,00 (schoolkamp groep 8)

De Brink

Zuidoost

€

25,00 nee

organiseren van activiteiten en feesten

Tussen de € 20,00 en € 30,00 (schoolreisjes groep 1 - 7), € 100,00 (schoolkamp groep 8), € 3,50 (schooltui

De Morgenster

Zuidoost

€

40,00 nee

schoolreisje, sinterklaas, pinksteren

€ 25,00 (schoolreisje), € 80,00 (kamp)

De Regenboog

Zuidoost

€

59,00 nee

museum, Artis, theater

€ 56,00 (schoolkamp)

De Rozemarn

Zuidoost

€

75,00 nee

sinterklaas, extra activiteiten

zit in de ouderbijdrage

Wat kost een school?

225,00 ja

extra gymnastiekles, muziekles, schaakles, kleutersdans,
€ 12,50
extra
(schooltuinen),
materiaal, behoud
schoolreis,
van kleine
schoolkamp
klassen(bovenbouw)
€ 100,00 (schoolzwemmen groep 3 - 8 per kind per jaar), € 50,00 (feesten), schoolreisjes
€ 35,00 (schoolreisje), € 160,00 (schoolkamp gr. 8)

extra vakken (euritmie), gebruik van dure materialen,schoolreis
afdracht aan
en euritmieschoentjes
vereniging van vrije scholen, scholing van personeel, meubilair

€ 12,50 (schooltuinen), schoolreis (bedrag varieert per jaar en hangt af van de bestemming), excursies (Arti

6

Ouder- Inkomensbijdrage afhankelijk?

School

Stadsdeel

De Schakel

Zuidoost

€

25,00 ja

sinterklaas, kerst

De Ster

Zuidoost

€

25,00 nee

sinterklaas, kerst, pasen, voorleesontbijt

De Tamboerijn

Zuidoost

€

25,00 nee

feesten en sportactiviteiten

Het Gein

Zuidoost

€

18,00 nee

onderwijsleerpakket

€ 62,50 (contributie oudervereniging te besteden aan: schoolkamp, schoolreis, feesten, extra activiteiten)

Holendrecht

Zuidoost

€

25,00 nee

uitstapjes

schoolreisje

Jan Woudsmaschool

Zuidoost

€

32,50 nee

organiseren van feesten en extra activiteiten

€ 150,00 (schoolkamp groep 8), € 25,00 (jaarlijks schoolreisje), 13,00 (schooltuinen), € 10,00 (kleuterfeest)

Klaverblad

Zuidoost

€

40,00 nee

feesten, schoolreis

Knotwilg

Zuidoost

€

47,00 nee

schoolreisje, kerst, sinterklaas

Kruispunt

Zuidoost

€

55,00 nee

sinterklaas, kerst

Mobiel

Zuidoost

€

45,00 nee

schoolreisje, kerst, sinterklaas

Nellestein

Zuidoost

€

45,00 nee

kerst, sinterklaas, pasen

Onze Wereld

Zuidoost

€

45,00 nee

sinterklaas, schoolreisje

Polsstok

Zuidoost

€

55,00 nee

sinterklaas, schoolreisje, schoolzwemmen, schooltuinen

Santenkraam

Zuidoost

€

55,00 nee

schoolreisje, kerst, sinterklaas

Schalmei

Zuidoost

€

45,00 nee

sinterklaas, schoolreisje

Shri Laksmi

Zuidoost

€

25,00 ja

sinterklaas, kerstviering

Wat kost een school?

Besteding ouderbijdrage

Overige kosten (uitgesplitst met bedragen)

€ 20,00 (schoolreisje)

7

School

Overblijf
Ouderovereenkomst
kosten per
(melding in schoolgids) keer

Via

Al Wafa
Bos en Lommer

nee

€

2,25 externe organisatie

De Boomgaard

nee

€

3,00 school

De Springplank

nee

€

1,75 school

De Wiltzangh

ja

El Amien II

€

-

school

Multatuli

nee

€

2,00 school

Narcis-Querido

nee

€

2,50 impuls

Paulusschool

nee

€

3,00 school

Tijl Uilenspiegel

nee

€

2,00 school

14e Montessorischool

nee

€

2,00 school

ASVO

nee

Basisschool Oostelijke Eilanden

nee

€

2,00 school

€

0,45 school

De Burght
De Eilanden Montessorischool
De Kleine Reus

nee

€

1,50 school

De Pool

nee

€

2,50 school

€ 27,50 (schoolreis groep 1 - 4), € 95,00 (schoolreis
De Witte
groep
Olifant
5 - 6), € 125,00 (schoolreis groep 7 - 8), € 22,75 (schoolzwemmen),
€
€ 23,50
1,25 (schooltuinen)
de witte parel

Wat kost een school?

Dr. E. Boekman

nee

Sint Aloysius

nee

Sint Antoniusschool

nee

€

2,00 school

Theo Thijssen

nee

€

1,75 school

Admiraal de Ruyter

ja

€

1,00 school

As-Siddieq

nee

€

0,55 school

Corantijn

nee

€

2,10 akros

De Meidoorn

nee

€

2,10 akros

De Roos

nee

€

1,50 school

Dr. J. Th. De Visserschool

ja

€

2,00 akros

Joop Westerweel

nee

€

2,10

Rosa Boekdrukker

nee

€

1,25 school

Sint Augustinus

nee

€

2,50 school

Sint Janschool

nee

€

2,50 school
8

School

Overblijf
Ouderovereenkomst
kosten per
(melding in schoolgids) keer

't Koggeschip

nee

€

2,25 school

Burgemeester De Vlugt

nee

€

1,50 school

Dr. O. Noordmans

nee

Goeman Borgesius

nee

Immanuel

Via

impuls
€

2,25 stg overblijf troelstra

€

1,40 school

Pieter Jelles Troelstra

nee

school

Sint Henricus

nee

€

2,50 school

Slootermeer

nee

€

1,50 school

Timotheusschool

nee

€

1,50 school

nee

€

1,00 combiwel

Veerkracht
Berkelier
Boven 't IJ Montessorischool

stichting tom

Buikslotermeerschool

nee

C.F. Capelleschool

nee

€

2,25 kindweb (combiwel)

De Amstelmeerschool

nee

€

1,50 school

De Bienkorf

nee

€

1,00 school

De Bonkelaar

nee

€

1,85 prokino

De Botteloef

nee

€

2,50

€

1,50 school

De Driemaster
De Kinderboom

nee

€

2,00 school

De Klimop

nee

€

2,00 catalpa

De Krijtmolen

nee

De Piramide

nee

€

2,00 nokik

De Poolster

nee

€

1,50 school

De Satelliet

nee

€

1,50 school

school

De Vier Windstreken
De Weidevogel
Dorus Rijkers

school
nee

school

Elzenhagen
Het Vogelnest

nee

Het Wespennest

nee

Ijdoorn
Wat kost een school?

combiwel
€

0,84 school
combiwel

€

1,50 combiwel
9

School

Overblijf
Ouderovereenkomst
kosten per
(melding in schoolgids) keer

IJplein

Via

€

2,50 combiwel

Mgr. Bekkers

nee

€

1,00 kindweb

Oranje-Nassau

nee

€

2,00 school

Sint Rosa

nee

€

2,25 combiwel

5e Montessorischool

nee

€

2,63 SKW en school

Aldoende

ja

De Dapper

nee

€

2,00 school

Twiske

De Kaap
De Kraal

nee

school

De Kraanvogel

nee

€

2,00 school

De Meer

nee

€

2,75 school

De Pinksterbloem

nee

ala pikin

Frankendael
Linnaeus

nee

€

2,00 school

Louise de Coligny

ja

€

2,00 school

Sint Barbara

nee

€

1,25 school

Sint Lidwina

nee

€

2,20 school

Watergraafsmeerse Schoolvereniging

ja

€

2,75 skw

De Globe

nee

€

De Horizon

-

nvt

€

2,00 school

€

2,50 school

De Odyssee

nee

De Osdorpse Montessorischool

nee

school

De Punt

nee

school

Dr. W.A. Visser 't Hooft
El Amien I
Het Bovenland

nee

Ichthus

Wat kost een school?

€

-

school

€

-

school

€

2,25 school

Johannesschool

nee

€

2,19 ons dorpje

Prof. Dr. H. Kraemer

nee

€

1,50 school

Sint Lukas

nee

€

2,00 school

Sint Paulus

nee

€

4,00 school
10

School

Overblijf
Ouderovereenkomst
kosten per
(melding in schoolgids) keer

Annie MG Schmidt

nee

De Kinkerbuurt

ja

De Vlinderboom

ja

€

1,75 school

De Waterkant

nee

€

1,00 school

Het Winterkoninkje

nee

€

1,00 school

Leonardo da Vinci

nee

€

1,25 school

1e Montessorischool

nee

€

1,00 school

€

3,80 school

€ 12,50 (schooltuinen), € 25,00 (schoolreis), € 150,00
1e Openluchtschoo
(schoolkamp groep 8), € 15,00 (gymshirt), € 20,00 (klassenpot)

€

Via

1,25 school
school

2e Dalton

nee

€

1,00 school

3e Dalton

nee

€

2,35 nokik

9e Montessorischool

nee

€

1,55 school

Cornelis Vrijschool

€

1,25 school

De Amsterdamse Montessori School

€

1,20 school

€

1,70 school

De Avonturijn
De Notenkraker

nee

De Springstok

nee

Elout

ja

Europaschool

ja

Geert Groote School I

nee

Hildebrand-van Loon

ja

Instituut Schreuder

school
€

1,00 school
combiwel

€

1,13 combiwel

€

1,10 school

Nicolaas Maes

nee

1.25

Olympia

nee

€

2,50 school

Oscar Carre

nee

€

2,00 school

€

1,75 school

€

1,00 school

Peetersschool

school

Willem van Boeijen
Willemspark Schoolvereniging
7e Montessorischool

nee

Bisschop Huibers
De Mijlpaal

nee

€

2,25 impuls

De Vlaamse Reus

nee

€

1,00 school

De Zevensprong
Wat kost een school?

school

€

11

School

Overblijf
Ouderovereenkomst
kosten per
(melding in schoolgids) keer

El Kadisia

nee

€

1,50 school

Louis Bouwmeester

nee

€

2,50 school

Pro Rege

ja

Via

Huizingaschool

impuls

Professor Einstein
Ru Paré

nee

€

1,25 school

Sint Jan de Doper

nee

€

1,40 school

Catamaran Bentinckstraat

nee

Catamaran Oostzaanstraat

ja

€

2,00

De Bron

nee

€

2,50 school

De Spaarndammer

nee

De Zeeheld

nee

€

1,00 school

Dr. Rijk Kramer

nee

€

1,25 school

Elisabeth Paulus

nee

€

1,30 school

Westerpark

nee

€

2,25

8e Montessorischool

nee

€

2,00 school

Achthoek

nee

€

2,25 school

nvt

Archipel

stichting boaa

As-siddieq
Daltonschool Neptunus

nee

€

De Evenaar

0,41 partou
school

De Kleine Kapitein

nee

€

1,00 school

De Rietlanden

nee

€

2,00 school

De Waaier
€ 90,00 ongeveer (schoolkamp groep 7), bedragFlevoparkschool
schoolreisje verschilt per jaar en groep, schoolzwemmen wordt door gemeente betaald, partou
schooltuinen doet school niet

Wat kost een school?

Het Podium

nee

€

1,75 school

Insulinde

nee

€

1,50 school

Jan Pieterszoon Coen

nee

€

2,25 school

Laterna Magica

nee

Montessorischool Steigereiland

nee

€

2,25 school

Olympus

nee

€

2,50 school

Piet Hein

nee

kunstgras

school
12

School

Overblijf
Ouderovereenkomst
kosten per
(melding in schoolgids) keer

Via

Valentijn
Willibrord
Zuiderzee

booa

12e Montessorischool

nee

€

2,50 school

15e montessorischool Maas en Waal

nee

€

school

nee

€

1,80 school

€

1,50 skon

€

2,00 school

2e Openluchtschool voor het Gezonde Kind
6e Montessorischool
AICS
Buitenveldertse Montessorischool

nee

Cheider

school

De Ark

Wat kost een school?

€

1,80

€

2,50 school

De Rivieren

nee

Dongeschool

nee

Geert Groote School II

nee

Merkelbach

nee

€

2,00 school

Rosj Pina

nee

€

1,50 school

Sint Catharina

nee

€

1,90 school

Sint Jozef

ja

13e Montessorischool

nee

€

catalpa

16e Montessorischool Gaasperdam

nee

€

catalpa

Achtsprong

nee

€

1,80 catalpa

As-Soeffah

nee

Bijlmerdrie

nee

€

1,80 catalpa

Bijlmerdrie

nee

€

1,80 catalpa

Bijlmerhorst

nee

Cornelis Jetses

nee

Crescendo

nee

€

1,25 school

De Blauwe Lijn

nee

€

1,20

De Brink

nee

catalpa

De Morgenster

nee

school

De Regenboog

nee

€

2,00 overblijf gein

De Rozemarn

nee

€

1,80 school

school

school

school

school

13

Wat kost een school?

School

Overblijf
Ouderovereenkomst
kosten per
(melding in schoolgids) keer

De Schakel

nee

€

2,20 catalpa

De Ster

nee

€

1,70 catalpa

De Tamboerijn

nee

€

1,50 school

Het Gein

?

€

1,75 school

Holendrecht

nee

€

2,00 catalpa

Jan Woudsmaschool

nee

€

2,00 school

Klaverblad

nee

catalpa

Knotwilg

nee

partou

Kruispunt

nee

catalpa

Mobiel

nee

catalpa

Nellestein

nee

school

Onze Wereld

nee

€

1,25 school

Polsstok

nee

€

1,50 blokkenhut

Santenkraam

nee

€

1,80 catalpa

Schalmei

nee

Shri Laksmi

nee

Via

catalpa
€

1,00 school
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