‘Elk Kind Doet Mee fonds’
Een initiatief van de Ouderraad
In het schooljaar 2015-2016 heeft de Ouderraad een ‘Elk Kind Doet Mee,
fonds opgericht.
Doel van het fonds is in schrijnende gevallen financieel bij te springen om te
voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen bij de extra en/of bijzondere
activiteiten, zoals excursie-, cultuur- of sportactiviteiten, op het
Schoonhovens College.
Het fonds kan niet worden aangesproken voor de normale algemene
schoolkosten. De school is zelf bezig deze kosten zo laag mogelijk te houden
en/of betalingsopties (bijv. gespreid betalen) te bieden.
Elk jaar vanuit iedere ontvangen vrijwillige ouderraadbijdrage 1,00 euro
ingelegd worden in het fonds.
Procedure:
In de aangemelde gevallen zal de school een geanonimiseerd verzoek
indienen om bijdrage in de kosten bij een onafhankelijke commissie van oudouders en materiedeskundigen. De privacy is door de procedure
gewaarborgd! Alleen bij de administratie van de school zijn de namen
bekend.
De commissie beoordeelt het (geanonimiseerd) verzoek en neemt een besluit
en bepaalt eventuele hoogte van de bijdrage. De commissie informeert de
school over het besluit.
De school communiceert het besluit aan de ouders en de Ouderraad. De
Ouderraad zal vanuit het fonds de vastgestelde vergoeding betalen aan het
Schoonhovens College.
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Doel van het fonds is in schrijnende gevallen financieel bij te springen om te
voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen bij de extra en/of bijzondere
activiteiten op het Schoonhovens College.
Uitputtend overzicht waarvoor het fonds kan worden aangesproken:
• …
• …
• …
• …
• ..
• ..
• ..
• ..

verzoek

Geanonimiseerd
verzoek

‘Elk kind doet mee fonds’
commissie

Elk jaar zal vanuit iedere vrijwillige ouderraadbijdrage 1,00 euro ingelegd
worden in het fonds.
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Procedure:
In aangemelde bijzondere gevallen zal de school een (geanonimiseerd) verzoek
indienen om bijdrage in de kosten bij een onafhankelijke commissie van oudouders en materiedeskundigen.

De school communiceert het besluit aan de ouders en de Ouderraad. De
Ouderraad zal vanuit het fonds de vergoeding betalen aan het Schoonhovens
College.
Het schooljaar 2015-2016 wordt gezien als proefjaar waarna definitieve
besluitvorming over continuering en/of vorm genomen wordt.
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De commissie beoordeelt het (geanonimiseerd) verzoek en neemt een besluit
en bepaalt eventuele hoogte van de bijdrage. De commissie informeert de
school over het besluit.
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