
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Rudolf Steinerschool, 

 

Deze brief gaat over de ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023. Zoals al eerder uiteengezet 

is de ouderbijdrage niet verplicht maar daarom niet minder noodzakelijk en belangrijk. 

Vrijeschoolonderwijs kenmerkt zich door een intensieve begeleiding door leerkrachten op velerlei 

gebied van de ontwikkeling van uw kinderen. De instrumenten die wij daarvoor gebruiken 

kenmerken de vrijeschoolpedagogiek.  

Euritmie, koor, piano- of harpbegeleiding, schilderen, handwerken en handarbeid, boetseren, 

manden vlechten etc. Gebruikmakend van prachtige, duurzame materialen. We zijn ongelofelijk 

blij dat euritmie uitgebreider terug is op de Engelandlaan; in de kleuterklassen zal euritmie 

worden gegeven. Vrijeschoolonderwijs zonder al deze ondersteuning en ontwikkelingskansen is 

geen vrijeschoolonderwijs. De financiering door de overheid van basisscholen voorziet niet 

volledig in een dekking van het onderwijs dat Vrijescholen onderscheidt van reguliere 

basisscholen.  

We gaan ervan uit dat wanneer u als ouder een overtuigde keuze maakt voor ons onderwijs dat u 

het belang van de ouderbijdrage inziet. Mocht het een onmogelijkheid zijn om de ouderbijdrage 

van € 350,- per kind per jaar aan ons te betalen, dan zijn er misschien andere manieren om bij te 

dragen aan het welzijn van de school en haar gemeenschap. Vanzelfsprekend is ook het betalen in 

delen mogelijk. Wilt u daar iets over afspreken, aarzel dan niet ons even te bellen of schrijven of 

het aan te geven in het systeem van Wis. 

Het systeem waarmee wij gedigitaliseerd ouderbijdrage incasseren maakt misschien een wat 

onvriendelijke indruk. Weet dan dat de noodzaak ervan reëel is en ten goede komt via het 

onderwijs, aan het welzijn en de toekomst van uw kind(eren). 

Namens collega’s en ondergetekenden bedanken wij u hartelijk voor uw bijdrage. Fijn is het ook 

als u ons laat weten wanneer u niet tot betaling kunt overgaan. 

Met groot enthousiasme start iedereen het nieuwe schooljaar in een nieuwe klas. Geïnspireerd en 

gedreven voor elkaar! 
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