Van: vereniging voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Delft
Aan: alle ouders van Waldorf leerlingen
Betreft: oudervereniging en ouderbijdrage
Datum: oktober 2018

Beste ouders,
Met veel enthousiasme is de ‘Waldorf afdeling’ (voorheen de ‘vrijeschoolafdeling’) van het Grotius
College van start gegaan. In het 4e jaar van de afdeling zijn er drie nieuwe brugklassen bijgekomen.
De afdeling groeit, wordt stevig en met meer leerlingen komen er ook meer mogelijkheden in
bijvoorbeeld de uitstapjes naar werkplaatsen en musea voor het periode onderwijs.
De Waldorf afdeling wordt gecoördineerd door Janoes Vermeijden. Zij stemt alle schoolzaken af met
de conrector en de locatiedirecteur van het Grotius College (locatie Juniusstraat 8 waar de mavohavo-vwo is gevestigd). Voor de inhoudelijke vormgeving van het vrijeschoolonderwijs op de Waldorf
afdeling, wordt afgestemd met de vereniging voor vrijescholen in Nederland, waar het Grotius
College lid van is.
Naast de ouderraad van het Grotius College en naast de klassenouders die de Waldorf afdeling ook
heeft, is er een oudervereniging. Daarover gaat dit schrijven. Via de oudervereniging kunnen we de
docenten van de Waldorf afdeling ondersteunen met de extra activiteiten die nodig zijn om het
vrijeschoolonderwijs ook in Delft goed vorm te geven. Het doel van de vereniging is het bevorderen
van voortgezet vrijeschoolonderwijs in Delft.
Om het Waldorf onderwijs te kunnen bekostigen is er naast de rijksbijdrage per kind een substantiële
extra bijdrage van de ouders nodig. Met het Grotius College is afgesproken dat het algemene deel
van deze bijdrage ten goede komt aan de algemene leermiddelen zoals die voor alle leerlingen van
het Grotius College gelden, en het specifieke deel ten goede komt aan de Waldorf afdeling. Over
deze ouderbijdrage willen we u in deze brief verder informeren.

Vastgestelde ouderbijdrage voor de VSA leerlingen: 600 euro
De totale ouderbijdrage voor leerlingen van de Waldorf afdeling is voor het eerste schooljaar
vastgesteld op 600 euro per kind. Dit bestaat uit een ouderbijdrage aan het Grotius en een Waldorf
bijdrage aan het vrijeschool onderwijs.
De ouderbijdrage die alle leerlingen van het Grotius gemeenschappelijk hebben, geldt ook voor
Waldorf leerlingen. In het eerste jaar gaat het daarbij om een totaalbedrag van € 150,- per leerling:
- borg kluissleutel 15,- leermiddelenbijdrage (o.a. website, mediatheek, materiaal) 72,- bijdrage 1e leerjaar (o.a. introductiedag, brugklasfeest, culturele dag, einde schooljaar) 40,- algemene ouderbijdrage (waaronder 3,- bijdrage ouderraad) 23,Deze Grotius bijdrage wordt door het Grotius geïnd. Ouders kunnen via een speciale website van het
Grotius aangeven hoe ze de ouderbijdrage willen overmaken.
Net als de TTO afdeling, kent ook de VSA een extra bijdrage van € 450,- per leerling voor het eerste
jaar. Dat is om het specifieke van vrijeschoolonderwijs te kunnen bekostigen. Bij de andere
voortgezette vrijescholen is dat bedrag hoger, maar in Delft willen we niet boven de TTO bijdrage
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uitkomen. Deze bijdrage van 450,- is als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, en niet
gebonden aan specifieke personen. De bijdrage aan de werkweek in de hogere jaren is wel een
individuele bijdrage die jaarlijks anders kan zijn en apart geïnd wordt. De Waldorf-bijdrage wordt
verder besteed aan extra coördinatie uren om de groeiende afdeling extra aandacht te kunnen
geven, de ervaring te consolideren en de nieuwe jaren in de bovenbouw verder vorm te geven.
Daarnaast is de Waldorf bijdrage nodig voor extra materialen voor de kunstvakken, het vieren van de
jaarfeesten, een belangrijke ‘cultuur’ factor van het vrijeschoolonderwijs, en de bezoekjes tijdens
periodeonderwijs.
Voor alle klassen van Waldorf worden deze extra kosten gemaakt. En omdat ouders bewust voor
deze vorm van onderwijs kiezen hebben wij besloten om de ouderbijdrage onafhankelijk van het
gezinsinkomen te maken. Wel willen wij wijzen op de mogelijkheid om boven het normbedrag te
geven zodat het mogelijk wordt om ouders die minder draagkrachtig zijn tegemoet te kunnen
komen.
De coördinator van Waldorf heeft voor het komende schooljaar ondersteuning gevraagd voor de
volgende zaken (omgerekend per leerling, op hoofdlijnen):
- kunst (materialen, gereedschappen, ruimte) 100,- extra aandacht voor coördinatie (consolideren onderbouw, inrichten bovenbouw) 100,- extra Waldorf uren bovenbouw 50,- kampen onderbouw 100,- en bovenbouw (alleen schooljaar 2018-2019)
- buitenschoolse activiteiten (o.a. bezoekjes in het kader van periodes, jaarfeesten) 100,Deze bedragen tellen op tot 450,- per leerling
De Waldorf bijdrage van € 450,- is aftrekbaar indien deze gedoneerd wordt aan de Vereniging voor
Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in Delft. Voor het gemak wordt het innen van deze bijdrage via de
website van het Grotius College geregeld, maar het geld komt ook dan terecht op de rekening van
deze vereniging waar alle ouders van Waldorf leerlingen lid van kunnen worden (en die om die reden
ook wel 'oudervereniging' wordt genoemd).

ANBI - biedt mogelijk financiële ruimte
De vereniging voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Delft heeft een ANBI (Algemeen Nut Beoogde
Instelling) status, waarmee het mogelijk wordt om de ouderbijdrage als gift te kunnen opgeven bij
uw belastingaangifte. Giften aan stichtingen of verenigingen met een ANBI status zijn aftrekbaar,
maar daarbij moet dan wel rekening gehouden worden met het algemene drempelbedrag voor het
aftrekken van giften (1% van het jaarinkomen).
Een andere mogelijkheid is een schriftelijk toezegging aan de oudervereniging te doen voor 5
(kalender)jaren ouderbijdragen. Door deze schriftelijke toezegging (die niet meer via een notaris
hoeft te verlopen) is er geen drempelbedrag meer van toepassing en daardoor kan het u mogelijk
financieel voordeel opleveren, ook als u geen andere giften hebt die in totaal boven het
drempelbedrag uitkomen. Mocht u daarvan gebruik willen maken dan kunt u hiervoor een apart
formulier invullen en inleveren bij de vereniging (dat wordt separaat verspreid en is opvraagbaar bij
de oudervereniging).
Het spreekt vanzelf dat wij deze laatste mogelijkheid van harte onder uw aandacht willen brengen.
Enerzijds vanwege het bekrachtigen van de continuïteit van de Waldorf afdeling door een verbinding
aan te gaan voor langere tijd en anderzijds vanwege de mogelijk extra financiële ruimte die door de
aftrekbaarheid ontstaat en die u wellicht (deels) ten goede wilt laten komen van Waldorf Grotius.
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Extra inkomsten via sponsoring
De genoemde ouderbijdrage dekt in eerste instantie alleen de begrote “exploitatie” kosten van het
nieuwe schooljaar af, zoals de afdelingscoördinator dat heeft aangegeven. En omdat we rekening
houden met onvoorziene omstandigheden en bovendien graag toewerken naar een kleine buffer,
streven we naar extra inkomsten door middel van sponsoring/fondsenwerving, een schoolmarkt of
een inzamelingsactie. Dit heeft een meer vrijwillig karakter en u wordt daar tijdig over geïnformeerd.
Wij houden ons graag aanbevolen wanneer u daar ideeën over heeft of activiteiten voor wilt
verrichten. Mocht u vrienden of familieleden kennen die donateur willen worden van het
vrijeschoolonderwijs initiatief in Delft, dan komen we graag met hen in contact.

Relatie oudervereniging Waldorf en Grotius College
Formeel staat de 'oudervereniging' geheel los van het Grotius College. De coördinator van Waldorf is
wel lid van de oudervereniging en zal de benodigde ondersteuning voor het vrijeschoolonderwijs
jaarlijks kenbaar maken. Dit jaarlijkse overzicht van activiteiten en bijdragen van de Waldorf
coördinator
 wordt inhoudelijk afgestemd met de landelijke vereniging van vrijescholen, zodat geborgd is
dat de voorstellen passen binnen 'vrijeschoolonderwijs';
 wordt door de locatiedirecteur van het Grotius, waar Waldorf onder valt, goedgekeurd;
 wordt door de (penningmeester van de) vereniging voorzien van een prioriteit, zodat de
uitgaven nooit hoger worden dan de inkomsten en extra giften. Tevens zal de
penningmeester praktische afspraken maken met de boekhouder van het Grotius om de
liquiditeit van de vereniging te borgen (bv. afschrijving van langere termijn investeringen).
In de bijlage wordt alles schematisch weergegeven, en op de ouderavond(en) kunnen deze zaken
desgewenst verder worden toegelicht.
Wij rekenen graag op uw (inhoudelijke en financiële) bijdrage om de Waldorf afdeling tot een succes
te maken.
Met vriendelijke groeten, namens de Vereniging in Delft

Albert Vlug (voorzitter), a.e.vlug@kpnmail.nl
Rian Nauta (secretaris)
Hinke Catsburg (penningmeester)
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BIJLAGE 1. bij notitie over Ouderbijdrage Waldorf
In de onderstaande figuur worden drie verschillende perspectieven aangegeven.
In het rood de formele relaties vanuit het Grotius: De leerlingen van de Waldorf afdeling zijn
ingeschreven bij het Grotius College en de coördinator (en docenten) hebben een aanstelling bij het
Grotius (of zijn er gedetacheerd). Het Grotius heeft een MR en de locatiedirecteur stelt het
(meerjaren) beleidsplan van de Waldorf afdeling vast.
In geel is aangegeven hoe voldaan wordt aan de 'vereisten' van vrijeschoolonderwijs. Het
(meerjaren) beleidsplan wordt inhoudelijk afgestemd met de vereniging van vrijescholen in
Nederland. De coördinator van de Waldorf afdeling is lid van de Delftse vereniging voor voortgezet
vrijeschoolonderwijs.
In groen is de bijdrage van ouders weergegeven. De financiële bijdrage gaat zowel naar het Grotius
College, als naar de Waldorf afdeling (via de 'oudervereniging' in Delft). Daarnaast kunnen de ouders
een 'dragende kracht' vormen die niet-financieel van aard is, in de vorm van eigen initiatieven,
ondersteuning in een brede zin, lidmaatschap van de Delftse 'oudervereniging) en
vertegenwoordiging in het klasseouder-overleg en/of de MR.
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Formulier Vereniging voor voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Delft 'oudervereniging'
- opgeven lidmaatschap of hulp bij activiteiten -

Naam kind:
Klas:

Naam ouder (of voogd):
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoon: (nr mobiel voor app)
Email:
Wilt u lid worden van
oudervereniging?
Wilt u meehelpen?

Ja, graag
□
□
□

Nee, hoeft niet

Wellicht later

Buitenschoolse activiteiten (bezoek musea, kamp)
Commissies (m.n. werving leerlingen, vrijeschoolse
gereedschappen, catering en fondsen werving)
Anders, namelijk:

Naam 2e ouder (of voogd):
adres (als anders dan boven):
postcode/plaats (als anders):
telefoon: (nr mobiel voor app)
email:
Wilt u lid worden van
oudervereniging?
Wilt u meehelpen?

Ja, graag
□
□
□

Nee, hoeft niet

Wellicht later

Buitenschoolse activiteiten (bezoek musea, kamp)
Commissies (m.n. werving leerlingen, vrijeschoolse
gereedschappen, catering en fondsen werving)
Anders, namelijk:

Dit formulier kan ingeleverd worden bij het bestuur van de vereniging:
p/a Albert Vlug – Molenstraat 22 – 2611 KA Delft of email naar info@vrijeschoolvodelft.nl
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