Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen
(voorheen Stichting tot Steun aan de Vrije School Eindhoven – Zuid)
Mimosaplein 1
5643 CJ Eindhoven
info@vvsdekempen.nl

Eindhoven, 28 september 2021
Onderwerp: Ouderschenkingen
Beste ouders en verzorgers, Dear parents/ caretakers,
If you prefer this letter in English please mail us info@vvsdekempen.nl and we will help you.
Het schooljaar 2021/2022 is weer begonnen en zoals je wellicht van ons gewend bent, starten wij de
activiteiten weer op om de ouderschenkingen voor school te organiseren. Vanaf dit schooljaar gaat het
administratiekantoor Kubus deze voor ons verwerken én vul je nog maar één keer het formulier in. In deze
brief lees je hier meer over.
Hoofd, hart en handen
Aan de manier waarop Vrije Basisschool De Regenboog vorm geeft aan haar onderwijs ligt een aantal bewuste
keuzes ten grondslag. Onze kinderen krijgen onderwijs vanuit hoofd, hart en handen. Dit wordt vormgegeven
door ze toneel, euritmie, circus, muziek, kooklessen, vieringen, handwerken en antroposofische scholing aan te
bieden. Deze manier van onderwijs is uniek en waarschijnlijk ook de reden waarom jij De Regenboog voor je
kind(eren) hebt uitgekozen. Deze PLUS op het onderwijs kost extra geld, iets dat de school alleen kan doen met
jouw ouderschenking.
Draag je ook bij?
Door allemaal bij te dragen kunnen we gezamenlijk de extra’s aan onderwijs op school blijven waarborgen.
Uiteraard is het voor iedere ouder(paar)/verzorger verschillend wat je kunt en wilt geven. Om een richting te
geven aan wat er nodig is, hebben we op achterzijde van deze brief bij ‘Veel gestelde vragen en antwoorden’
een tabel geplaatst. Dit is een suggestie, je kiest zelf wat je wilt schenken.
Nieuw administratiekantoor Kubus
Vanaf dit schooljaar werken we samen met administratiekantoor Kubus. Kubus verzorgt al vele jaren de

administratie van ouderschenkingen aan stichtingen met dezelfde doelstelling als wij (steun bieden
aan het vrije schoolonderwijs), zij weten dus precies hoe werkt. Vandaar de keuze voor Kubus.
Wat verandert er voor mij?
Met deze overstap hebben we enkele wijzigingen aangebracht met als doel het zo eenvoudig mogelijk te
maken. We noemen er twee:
1. Je vult nog maar 1x het ouderschenkingsformulier in voor de periode dat je kind(eren) op school zit(ten).
Het bedrag wat je noteert is dan een jaarlijks terugkerende schenking totdat (een van) je kind(eren) van
school gaat. Of totdat je zelf aangeeft een wijziging door te willen voeren.
2. Het bedrag van de schenking wordt in één keer of in 12 maandelijkse termijnen afgerekend. Je

kiest voor automatische incasso (maandelijkse incasso rond de 28ste) of voor zelf betalen. De
mogelijkheid contant te betalen vervalt.

Stuur je toezeggingsformulier ouderschenking voor vrijdag 15 oktober 2021 in. Stuur een scan van het
toezeggingsformulier, voor- en achterzijde naar regenboog@kubus.nl. We horen graag van je, ook als je niet
tot het doen van een ouderschenking in staat of bereid bent.
Heb je vragen?
Kijk dan eens in de Vragen en antwoorden op de achterzijde van deze brief. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur
dan een e-mail naar info@vvsdekempen.nl
Met vriendelijke groet,
Marlieke Talen, Jos van der Veldt en Stefan Braken
Bestuur Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen
Bijlage: toezeggingsformulier ouderschenking

Veel gestelde vragen en antwoorden:
Waarom is er een mogelijkheid tot ouderschenking?
De subsidie die de school jaarlijks van de overheid ontvangt is voor het vrijeschoolonderwijs niet toereikend.
Aan vrijeschoolonderwijs hangt een prijskaartje dat beduidend hoger is dan bij andere onderwijsvormen. Denk
hierbij aan natuurlijke materialen, toneel, euritmie, circus, muziek, kooklessen, vieringen, handwerken en
antroposofische scholing.
Waaraan kan de ouderschenking worden besteed?
Het vrijeschoolonderwijs stelt hoge eisen aan de kwaliteit van leerkrachten, de leermiddelen, het
meubilair, de inrichting en het schoolgebouw. Naast alle inspanningen die leerkrachten en ouders
leveren, is er ook extra geld nodig waardoor de school daadwerkelijk een vrijeschool kan zijn. In het afgelopen
schooljaar is de ouderschenking onder meer besteed aan: het scholen en bijscholen van leerkrachten in
'antroposofisch opvoeden en lesgeven'; jaarfeesten en vieringen en natuurlijke materialen in de klaslokalen en
in de lessen. Over de besteding van de ouderschenking wordt ook verslag gedaan. Dat is te vinden op de
website van de school via de link: www.vbs-deregenboog.nl
Hoe gaan jullie om met mijn gegevens?
De gegevens over je schenking worden vertrouwelijk behandeld en de hoogte van jouw specifieke schenking
wordt nooit gedeeld met school of derden anders dan Kubus, zij hanteren hiervoor de AVG richtlijnen.
Wat zijn de bedragen waaraan ik kan denken voor de ouderschenking?
Ouderschenkingen zijn vrijwillig en mede gebaseerd op solidariteit. Niet iedere ouder kan hetzelfde bedrag
betalen. Sommige ouders betalen minder en anderen zijn bereid en in staat meer te betalen. Op basis van
ouderschenkingen in het verleden doen we in onderstaand overzicht een suggestie die houvast kan bieden bij
het bepalen van de schenking die ouders willen doen.
Schenking per maand
(per jaar)
Beneden gemiddeld
Gemiddeld
Bovengemiddeld

1 kind

2 kinderen

3 of meer kinderen

12,50 euro (150 per jaar)
25,00 euro (300 per jaar)
50,00 euro (600 per jaar)

20 euro (240 per jaar)
50 euro (600 per jaar)
95 euro (1140 per jaar)

25 euro (300 per jaar)
70 euro (840 per jaar)
130 euro (1560 per jaar)

Kan ik tussentijds de hoogte wijzigen?
Ja, je kunt per schooljaar kiezen wat je wilt schenken. Dit geef je dan zelf door aan administratiekantoor Kubus.
Zodra je kind in groep 8 komt nemen zij contact met je op. En als er een nieuw kind uit je gezin op school komt
ontvang je een formulier met de vraag het bedrag aan te passen.
Ik wil geen schenking doen, waarom willen jullie dan het formulier ontvangen?
Indien de hoogte van de ouderschenking een belemmering vormt, kun je dit op het toezeggingsformulier
aangeven. Het kan natuurlijk ook zijn dat je om andere redenen niet bereid bent mee te betalen. Deze
informatie geeft ons ook inzicht in de wensen van ouders die geen schenking kunnen of willen doen. We kijken
ook naar deze informatie. Help jij ons mee om van 70% respons naar 80, 90 of zelfs 100% respons te komen?
Wat is de rol van Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen?
De Stichting VVS De Kempen is een onafhankelijke stichting die sinds 1984 zorgt voor de organisatie en inning
van de ouderschenkingen waarmee het vrijeschoolonderwijs financieel ondersteund wordt. De Vrije
Basisschool De Regenboog krijgt jaarlijks een subsidie van de stichting.
Waarom hebben jullie een nieuwe naam?
Onlangs zijn de statuten (die dateerden uit 1984) aangepast om zo aan alle wettelijke vereisten te voldoen. De
keuze is gemaakt om daarnaast de naam los te maken van de Vrije Basisschool Eindhoven Zuid om zo de
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status beter te kunnen gaan benutten.

