
Overeenkomst Ouderbijdrage 2020-2021   
 
Partijen 
 

het bevoegd gezag van het Stella Maris College, gevestigd te Valkenburg, 
vertegenwoordigd door mevrouw B. Westera, directeur en 
het bevoegd gezag van het Stella Maris College, gevestigd te Meerssen, 
vertegenwoordigd door de heer J. Hausmans, directeur 
hierna te noemen: de school 

 
en u ouder(s) en/of verzorger(s) hierna te noemen: de ouders 

 
 
komen als volgt overeen. 
 
Artikel 1.  De ouderbijdrage 
De school organiseert gedurende het schooljaar activiteiten voor de leerlingen die niet tot het 
gewone lesprogramma behoren en die dus niet door de overheid worden vergoed. Ook stelt de 
school een aantal voorzieningen ter beschikking aan de leerlingen. Voor de dekking van deze 
kosten heeft de school een bedrag aan ouderbijdrage vastgesteld.  
 
Artikel 2.  Karakter overeenkomst 
De ouderbijdrage is vrijwillig. De ouders zijn vrij in het al dan niet ondertekenen van deze 
overeenkomst. Na ondertekening van deze overeenkomst zijn de ouders verplicht de hierin 
overeengekomen ouderbijdrage te betalen. 
 
Artikel 3.  Specificatie activiteiten en voorzieningen 
De activiteiten en voorzieningen waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt, staan in de bijlage 
bij deze overeenkomst vermeld. De ouders hebben in de link van WIS Collect aangegeven of 
zij gebruik wensen te maken van het solidariteitspakket of het keuzepakket.   
Indien activiteiten plaatsvinden gedurende schooltijd en ouders niet voor deelname aan die 
activiteiten hebben gekozen, biedt de school een vervangend programma aan dat de leerling 
verplicht is te volgen. 
 
Artikel 4.   Onverwachte evenementen 
Het is mogelijk dat voor onverwachte evenementen gedurende het schooljaar een extra 
bijdrage op vrijwillige basis aan de ouders wordt verzocht. De voorwaarden van deze 
overeenkomst zijn daarop van toepassing. 
 
Artikel 5.  Betaling van de ouderbijdrage 
Afhankelijk van uw keuze genereert WIS Collect automatisch, op basis van de door u 
gemaakte keuzes, een factuur. Gebruik maken van genoemde faciliteiten kan eerst nadat de 
betaling is ontvangen. Eerder verstrekte faciliteiten komen te vervallen per 1 november 2020. 
 
Artikel 6.   Duur van de overeenkomst 
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van één schooljaar, te weten het schooljaar 
2020-2021. 
 
Aldus bij dezen overeengekomen  
 
Namens de school, 
 
Mevr. B. Westera,     Dhr. J. Hausmans, 
Directeur Stella Maris Valkenburg   Directeur Stella Maris Meerssen 


