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Vanzelfsprekend is de inhoud van deze informatiefolder met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht door de
Leo Kannerschool VSO Oegstgeest. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. De informatie in deze
folder wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden.
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Voorwoord
Beste ouder(s),
Wij vinden het voor de ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk om meer te doen dan
alleen kennisoverdracht. Om een stimulerende leeromgeving te kunnen bieden
organiseren wij in de loop van het schooljaar diverse activiteiten en leuke projecten
waarmee wij de leerling:
•
•
•
•

Helpen om hun talenten te ontdekken;
Stimuleren in hun sociale ontwikkeling;
Leren om op een positieve manier naar zichzelf te kijken;
Een goede basis willen meegeven voor de toekomst.

De onderwijsbijdragen van de overheid zijn niet toereikend om alle projecten en
activiteiten te financieren. Daarom vragen we ieder jaar een vrijwillige bijdrage van alle
ouders. Zonder deze bijdrage is het voor de school niet mogelijk deze inspanningen vol te
houden. De school rekent daarom op uw bijdrage!
Met deze brochure geven wij u graag een overzicht van de inspanningen van de school en
de bijdragen van ouders die daarvoor worden gebruikt.
Met vriendelijke groet,

Douwe Splinter
Locatiedirecteur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest
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Soorten ouderbijdrage
Er zijn een drietal ouderbijdragen te onderscheiden:
1.
vrijwillige ouderbijdrage
2.
excursie(s) en / of schoolkampen
3.
sponsoring/donaties

1 De (vrijwillige) ouderbijdrage
De (vrijwillige) ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten waarvoor de school geen geld van
de overheid ontvangt. Voor deze activiteiten wordt een bijdrage gevraagd van de ouders.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht deze bijdrage te betalen. Als
ouders de vrijwillige ouderbijdrage voor de overige schoolkosten niet betalen, is de Leo
Kannerschool VSO verplicht de leerling een voor de ouder kosteloos alternatief aan te
bieden om de leerling wel het vastgestelde onderwijsprogramma te kunnen laten volgen.
Consequentie van te weinig ouderbijdrage ontvangen is dat bepaalde activiteiten
helaas niet door kunnen gaan.

Bedrag ouderbijdrage 2020-2021
Het vastgestelde bedrag voor het schooljaar 2020-2021 is € 45,00 per kind.
Waar wordt de ouderbijdrage aan besteed?
De ouderbijdrage wordt onder meer besteed aan:
• projectweken met thema’s als: vervoer, autisme, sport, museum en milieu;
• busvervoer en entreegelden;
• speciale activiteiten met Leidens ontzet, Sinterklaas, Kerst, Valentijnsdag, Pasen en
warme dagen (denk aan af en toe een ijsje);
• afscheid schoolverlaters;
• aanschaf boeken (school)bibliotheek
• het breder aankleden van de activiteiten en projecten op school

Kortom… er wordt héél veel gedaan van uw bijdrage!
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Enkele activiteiten die op en met de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest georganiseerd
worden, welke mede mogelijk gemaakt worden door de ouderbijdrage zijn:
•

Leidens ontzet: Leerlingen maken en krijgen allen hutspot met een heerlijke gehaktbal

•

Week tegen pesten en dag tegen pesten: In de landelijke week tegen pesten in
september en de dag tegen pesten in april besteden we aandacht aan pesten. Om
ervoor te zorgen dat pesten als een bewuste of onbewuste strategie steeds minder vaak
wordt ingezet.

•

Museumbezoek: De leerlingen van de eerste drie leerjaren bezoeken diverse musea in
Leiden zoals Naturalis, Museum Volkenkunde, Museum Boerhave.

•

Veldloop Leiden: Samen met de Leiden Atletiek en Schoolsportcommissie Leiden doen
we mee aan de Veldloop Leidse Scholen.

•

Schoolfeest: De leerlingenraad organiseert een schoolfeest. Zij regelen de aankleding
en andere toebehoren om er een geweldig feest van te maken. Tijdens het schoolfeest
zorgt de klankbordgroep ervoor dat er een ouderopvang is met hapje en drankje.

•

Kerstfeest: De Leo Kannerschool heeft met Kerst een kerstontbijt/-lunch voor alle
leerlingen.

•

Gastlessen: Er worden gastlessen georganiseerd (zoals bijvoorbeeld Bureau Halt over
vuurwerk en online veiligheid / Amnesty International / GGD over social media en
gaming / Herinneringscentrum Kamp Westerbork).

•

Projectweken/dagen: vervoer/autisme/sport/opschoonweek
o Vervoer: De week staat geheel in het teken van vervoer. Leerlingen ontvangen een
bonte verzameling van activiteiten die betrekking hebben op vervoer.
o Autisme: Rond de Landelijke Autisme dag besteden we door middel van activiteiten
extra aandacht aan autisme.
o Sport: Om leerlingen actiever en meer geïnteresseerd te maken voor sport hebben
we de sportweek. Er zijn dan diverse clinics, zoals bijvoorbeeld basketbal, voetbal,
golf, dans (Hip/hop), boogschieten, American Football en bootcamp.
o Opschoonweek: Meer aandacht voor het milieu en de omgeving

•

Kanner got talent: Talentenjacht op school georganiseerd door leerlingenraad

•

Afscheidsavonden: Om de leerlingen een mooie afsluiting te geven van hun tijd op de
Leo Kannerschool worden er afscheidsavonden georganiseerd waar de leerlingen een
presentje krijgen.

(allen onder voorbehoud van leerprogramma 2020-2021 en maatregelen RIVM)
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2 Kampen/excursies
De Leo Kannerschool vraagt een betaling aan ouders voor
•
Schoolkamp
•
Excursies
Bedrag excursie(s) en / of schoolkampen
De betaling voor excursie(s) en /of schoolkamp is een variabel bedrag per leerling per
schooljaar afhankelijk van het type kamp/excursie. U ontvangt hierover een brief met
daarin de excursie en kamp details en betalingsgegevens.
Niet deelnemen
Als ouders de bijdrage voor excursie/kamp niet betalen, is de Leo Kannerschool VSO
verplicht de leerling een (voor de ouder kosteloos) alternatief aan te bieden om een leerling
wel een vastgestelde onderwijsprogramma te kunnen laten volgen. Dat houdt in dat uw
kind tijdens de excursie/kamp op school aanwezig dient te zijn, waar voor een
vervangende schooldag of -dagen wordt gezorgd.
Besteding bijdrage kampen en excursies:
• De leerjaar 1, leerjaar 2, leerjaar 3 en leerjaar 4 gaan op schoolkamp.
• Incidenteel maken de klassen diverse uitstapjes en dergelijke (zoals bijvoorbeeld:
Omniversum, Corpus, Rijksmuseum, het Nationaal Militair Museum, museum
Atlantikwall.)

3 Sponsoring/donaties
De school is altijd geïnteresseerd in ideeën voor extra inkomsten. Heeft u ideeën over
sponsoring van activiteiten van de school, neemt u dan contact op via 071-5190233 of
lksvso.secretariaat@leokanner.nl. Wij hebben een sponsorbeleid (zie schoolgids).
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MR/Klankbordgroep
De oudergeleding binnen de medezeggenschapsraad heeft
instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte en de bestemming
van de vrijwillige ouderbijdrage. Met de ‘bestemming’ van de
ouderbijdrage worden de activiteiten en voorzieningen bedoeld waarvoor aan de ouders
een bijdrage wordt gevraagd. Ook is het de taak van de oudergeleding binnen de
medezeggenschapsraad om erop toe te zien dat de totale kosten voor ouders beheersbaar
blijven. De Klankbordgroep ziet erop toe dat het geld op een verantwoorde wijze wordt
uitgegeven. Contact: klankbordgroep.vso.oegstgeest@leokanner.nl

Financieel
Betaling:
De betaling van de ouderbijdrage (€45,00) kan op verschillende manieren worden gedaan.
•

Bankoverschrijving:
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL59ABNA0544364759 ten name
van St. prof. dr. Leo Kanner School. Vermeldt daarbij dat het de betaling van uw kind
betreft en in welke klas uw kind zit. Voorbeeld: Ouderbijdrage Jan Jansen 1a.

•

Pinbetaling1:
Op de eerste informatieavond van het schooljaar kunt u het bedrag pinnen. Wij maken
een aantekening dat u betaald heeft voor uw kind en de naam van de klas. U ontvangt
een kwitantie van het betaalde bedrag.

•

Contante betaling1:
Op de eerste informatieavond van het schooljaar kunt u het bedrag contant te betalen.
Wij verzoeken u het bedrag gepast te betalen. Helaas kunnen we geen wisselgeld
teruggeven. Wij maken een aantekening dat u betaald heeft voor uw kind en de naam
van de klas. U ontvangt een kwitantie van het betaalde bedrag.

•

Via de Ooievaarspas2: Op de eerste informatieavond van het schooljaar kunt u de pas
meenemen. Geef aan dat de ouderbijdrage via de Ooievaarspas loopt.

Informatieavond klas 1 en 2 op 1 september 2020, Informatieavond klas 3, 4, AT en Entree
op 2 september 2020 (onder voorbehoud van richtlijnen RIVM)
2
alleen geldig voor leerlingen uit Den Haag die in het bezit zijn van deze pas
1
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Ouderbijdrage betalen niet haalbaar?
Bent u door privéomstandigheden niet in de gelegenheid de ouderbijdrage te voldoen, dan
wordt u verzocht contact op te nemen met de directeur van de school, Douwe Splinter
(d.splinter@leokanner.nl). Wij gaan er vanuit, dat er voor iedere omstandigheid een
passende oplossing gevonden kan worden.
Ondersteuning in de kosten
Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage
via uw gemeente:
Stichting Leergeld richt zich op schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen. Zij proberen sociale uitsluiting te voorkomen, door kinderen mee te
laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt een beroep doen voor
voorzieningen die niet of slechts gedeeltelijk door andere regelingen worden vergoed. U
kunt voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar een aanvraag indienen. Op de website
https://www.elkkinddoetmee.nl/ kunt u zien of de gemeente waarin u woont aangesloten is
en om te zien welke voorzieningen Stichting Leergeld in samenwerking met uw gemeente
aanbiedt. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan kan er een aanvraag worden
ingediend.
Ook zijn er gemeenten die speciale regelingen hebben (zoals Gemeente Den Haag ->
Ooievaarspas). Informeer bij uw gemeente wat zij voor u kunnen betekenen.
Meer betalen?
Ouders die:
o de school extra willen steunen;
o minder draagkrachtige ouders willen steunen;
kunnen het bedrag verhogen.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de informatie in de folder, neemt
u dan contact op met het secretariaat via 071-5190233 of via
lksvso.secretariaat@leokanner.nl.

?

Boekje gemaakt Boekje gemaakt door WS
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