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Beste ouders,  
 
Ons schoolbestuur heeft de afgelopen periode de inspectie op bezoek gehad, waarbij de inspectie naar 
allerlei zaken heeft gekeken die spelen op alle OBO-scholen. Alle OBO-scholen moeten op korte termijn 
voldoen aan twee verbeterpunten en u als ouders hiervan op de hoogte brengen. 
 
In dit extra Kwastje kunt u lezen om welke punten het gaat: 

1) De inspectie gaf aan dat de briefwisselingen over de vrijwillige ouderbijdrage niet duidelijk genoeg 
is. 

2) Daarnaast moeten alle scholen de onderwijstijd controleren en indien nodig aanpassen. 
 
Hieronder leest u de uitwerking van beide punten betreffende onze school. 
 
 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020  
Zoals u weet worden er gedurende het schooljaar een aantal activiteiten georganiseerd, o.a. sinterklaas, 
kerstviering, carnavalsviering, sportdag, schoolkamp en nog veel meer. De school organiseert deze 
activiteiten in samenwerking met de ouderraad. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij elk 
jaar een vrijwillige ouderbijdrage.  
De ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2019-2020 is € 27,50 per kind.  
Als het niet lukt om dit bedrag in een keer te betalen, dan is betalen in termijnen ook mogelijk. Neemt u 
dan even contact op met de penningmeester van de ouderraad of met de directeur. 
 
De school kan de ouderbijdrage niet verplichtend opleggen, maar alle activiteiten kunnen niet 
georganiseerd worden zonder uw bijdrage. De totale ouderbijdrage wordt besteed aan uw kind(eren).  
 
 
 
Schoolreis  
Op maandag 18 mei 2020 organiseren we weer een schoolreis voor alle kinderen van Het Palet. Om dit 
mogelijk te maken vragen wij van u een vrijwillige bijdrage van € 25,- per kind. In dit bedrag zitten de 
kosten van de bus en de entree. 
 
  

 

Deze maand:      
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Schoolkamp  
Tegen het einde van het schooljaar wordt voor de kinderen van groep 8 een schoolkamp georganiseerd. 
Om dit schoolkamp te kunnen organiseren, vragen wij van de betreffende ouders een vrijwillige bijdrage 
van € 45,- per kind.  
 
Om bovenstaande activiteiten te kunnen betalen vragen wij u vriendelijk om uw bijdrages. Alleen met uw 
bijdrage kunnen de activiteiten worden georganiseerd.  
 
  
Onderwijstijd 
Als school zijn we gebonden aan een verplicht aantal lesuren per jaar. Daar voldoen we prima aan. 
Daarnaast ben je als school in de gelegenheid om een aantal studiedagen te plannen. 
De regel is echter dat er maximaal 7 onderbroken weken mogen zijn, wat wil zeggen lesweken van minder 
dan 5 dagen. Hieraan hebben we ons ook netjes gehouden. 
Wat ik echter niet wist, is dat een 2-daagse schoolweek niet is toegestaan. En dat hadden wij in de week 
van 18 mei. Omdat 21 en 22 mei Hemelvaart is, hadden wij een studiedag gepland op woensdag 20 mei 
zodat de kinderen een lang weekend zouden hebben. Dit is echter niet toegestaan omdat er dan nog maar 
2 lesdagen overblijven.  
Deze datum hebben we daarom moeten veranderen. 
De studiedag van woensdag 20 mei is verzet naar woensdag 18 maart. 
 
 
Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kunt u altijd even binnenlopen bij Susanne 


