Restitutie-, reductie- en kwijtscheldingsregeling

Restitutieregeling
• Bij tussentijds vertrek of instroom van leerlingen worden de kosten van een aantal items van de
ouderbijdrage naar rato terugbetaald of in rekening gebracht.
•

De volgende items, indien deze door de ouders/verzorgers op het bestelformulier in het ouderportaal
zijn aangevinkt, komen voor restitutie in aanmerking:
1. Communicatiemiddelen
2. Niet vak gerelateerde licentiekosten
3. Ongevallenverzekering
4. Diensten (mediatheek, videma, dagopening)
5. Huur kluisje
Teruggave van de borg van het kluisje bij vertrek vindt contant plaats via de conciërge na het
inleveren van het pasje.
6. Culturele activiteiten (excursies, voorstellingen e.d.)
7. Teruggave/in rekening brengen van onderstaande extra bijdragen is afhankelijk van reeds
gemaakte kosten:
a. het tweetalig onderwijs (tto) per jaar (alleen op Jacob van Liesveldt)
b. bijdrage scala disciplines (alleen op Molenwatering en Rietvelden)
c. gymnasium bijdrage
De bedragen per item kunt u terugvinden in het ouderportaal onder Ouderbijdrage

•

Een eventuele restitutie wordt terugbetaald of verrekend met openstaande rekeningen.

•

De volgende percentages zijn van toepassing:
In rekening brengen bij komst per:
Eind augustus: 100%
Eind september: 90%
Eind oktober: 80%
Eind november: 70%
Eind december: 60%
Eind januari: 50%
Eind februari: 40%
Eind maart: 30%
Eind april: 30%
Eind mei: 30%
Eind juni: 30%
Teruggave bij vertrek per:
Begin september: 70%
Begin oktober: 60%
Begin november: 50%
Begin december: 40%
Begin januari: 30%
Vanaf begin februari tot begin juli vindt er geen restitutie meer plaats.
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Reductieregeling:
• Indien er meerdere kinderen binnen het PENTA college in het betreffende schooljaar zijn
e
ingeschreven dan geldt de volgende reductie. Voor het 2 (jongere) kind geldt een korting van 25 euro
op het totaal bedrag. Voor de daarop volgende kinderen geldt eveneens een korting van 25 euro op
het totaal bedrag van het betreffende kind.

Kwijtscheldingsregeling
• Wanneer de betaling van de ouderbijdrage bezwaarlijk is, kunnen de ouders/verzorgers voor een
gehele of gedeeltelijke ontheffing zich vóór 1 september van het lopende schooljaar zich wenden tot
de directeur van de school. Het verzoek dient telefonisch of schriftelijk te worden ingediend, waarna u
zo spoedig mogelijk zult worden uitgenodigd voor een gesprek met de directeur bedrijfsvoering.
Tijdens het gesprek dient te worden aangegeven waarom men gehele of gedeeltelijke kwijtschelding
van de ouderbijdrage vraagt. De directeur van de school heeft de bevoegdheid de ouderbijdrage
geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. Bij de besluitvorming worden inkomsten vanuit het
kindgebonden budget of de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten – vanaf
18 jaar) meegewogen. Als u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding
blijven alle diensten, producten en activiteiten voor uw kind beschikbaar.
• Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan in de volgende gevallen worden verleend:
a. Het totale gezinsinkomen is niet hoger dan 115% van de voor de gezinssituatie geldende
bijstandsnorm;
b. Op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing
verklaard.
• Indien gewenst kan na goedkeuring ook een betalingsregeling worden afgesproken.
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