Betalingsregeling de Taaltoekel
Versie nummer 4, 21-11-2018
In dit document staan alle regelingen rondom de (betalingen van) de ouderbijdragen aan schoolactiviteiten.

1. Ouderbijdrage
De Taaltoekel wordt gesubsidieerd door Stichting NOB. Deze subsidie is onvoldoende om de
werking van de school te financieren. Er wordt van de ouders een jaarlijkse bijdrage gevraagd.
Ieder jaar tijdens de Algemene Leden Vergadering licht het bestuur de besteding van de gelden
toe. Het bestuur legt ook verantwoording af over het financieel beleid aan Stichting NOB, in het
kader van de subsidieaanvraag.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt:
● Peuteropvang: € 725,00 per ochtend per jaar
● Primair Onderwijs: € 850,00 per jaar
● Voortgezet Onderwijs: € 850,00 per jaar
2. Betaling ouderbijdrage
Aan het begin van ieder schooljaar stuurt de Taaltoekel een factuur van de volledige ouderbijdrage.
Bij de betaling van de ouderbijdrage hanteert de Taaltoekel de volgende regels:
● Het volledige bedrag dient 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn.
● Is de betalingstermijn van 14 dagen verstreken, dan stuurt de Taaltoekel een eerste herinnering
en geeft de betalingsplichtige nogmaals 14 dagen de tijd om te betalen.
● Is de herinneringstermijn van 14 dagen verstreken, dan stuurt de Taaltoekel een aanmaning met
wederom een uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen, maar met €25 aanmaningskosten ter
compensatie van de administratiekosten.
● Is de betaling van de aanmaning en van de eerste termijn nog niet op tijd voldaan dan wordt de
leerling de toegang tot de school ontzegd totdat de factuur is betaald.
3. Betaling in termijnen
Indien de betalingsplichtige de ouderbijdrage in termijnen wenst te betalen, dient een schriftelijk
verzoek te worden ingediend bij de penningmeester. Dit verzoek moet uiterlijk ingediend worden
voor 1 september 2018. De betaling kan dan geschieden in drie termijnen:
Termijn 1 (augustus - december): Betaling voor 14 september
Termijn 2 (januari - maart): Betaling voor 31 december
Termijn 3 (april - juni): Betaling voor 31 maart
Voor iedere termijn gelden de aanmaningsregels zoals vermeld in paragraaf 2.

4. Restitutie ouderbijdrage
Gezinnen die tijdens het schooljaar hun kind(eren) uitschrijven kunnen restitutie aanvragen.
Hiervoor dienen zij uiterlijk 14 dagen voor vertrek een schriftelijk aanvraag bij de penningmeester in.
De Taaltoekel hanteert de volgende regels omtrent restitutie:
● Indien de leerling binnen een termijn uitstroomt, wordt geen restitutie gegeven over het
resterende aantal niet gevolgde schoolweken binnen die termijn. De resterende termijnen zullen
worden gerestitueerd, mits er voor meerdere termijnen is betaald.
● Indien een (her)inschrijving plaats vindt binnen 5 weken na uitschrijving zal dit behandeld
worden alsof uw kind niet uitgeschreven is geweest en zal overeenkomstig het schoolgeld in
rekening gebracht worden.
● Gemiste dagen/dagdelen kunnen niet ingehaald worden.
5. Algemene betalingsregels
In het algemeen, bij elke betaling, geldt het volgende:
● Eventuele transactiekosten die bij een overboeking gemaakt worden komen ter rekening van de
ouders/verzorgers.
● De school rekent voor elk kind bij eerste inschrijving eenmalig € 50 inschrijfgeld.
6. Betalingsmogelijkheden
De schoolgeldrekening kan voldaan worden in Euro’s of in Birr
● Indien men in Euro’s wil betalen, kan dat door overmaking van het bedrag naar de ABN
bankrekening in Nederland.
● Indien men in Birr wil betalen, dient dit te gebeuren door een overmaking op de rekening bij
de Commercial Bank of Ethiopia. Betaling via cheque is ook mogelijk.
De verschillende betaalmogelijkheden worden op de rekeningen vermeld. De rekeningen worden
verspreid via email.
7. Vermindering
Voor ouders die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om de volledige ouderbijdrage te betalen, kan de
Taaltoekel een speciale regeling treffen. Ouders die hiervan gebruik wensen te maken, dienen een
schriftelijke aanvraag in bij de daarvoor verantwoordelijke binnen het bestuur, voor schooljaar 20182019 is dit Odette Bosmans (obosmans@gmail.com). Zij maakt vervolgens een afspraak met de
aanvrager om het verzoek te bespreken. Deze speciale regeling kan enkel getroffen worden als de
financiële situatie van de school dit toelaat en het bestuur het redelijk acht. Het bestuur is buiten de
voorwaarden hieronder niet verplicht een reden aan te dragen voor het afwijzen van de aanvraag
om vermindering. Voor meer informatie in verband met deze speciale regeling kan men terecht bij
Odette Bosmans of de penningmeester. Mocht een aanvraag van vermindering gedaan worden dan
dient de aanvrager de volgende voorwaarden in acht te nemen:
● Het kind van de aanvrager moet zijn toegelaten op de Nederlandse school. Er mag geen sprake
zijn van een achterstand in de Nederlandse taal van meer dan twee jaar.
● Het kind maakt onderdeel uit van een gezin met twee Nederlandse/Belgische ouders (richting 1),
of een gezin waarvan tenminste één van de ouders een Nederlandse/Belgische nationaliteit
heeft (richting 2).
● Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 14 dagen na de eerst verzonden factuur van het
schooljaar binnen zijn.

Vermindering van het schoolgeld zal alleen in uiterst noodzakelijke gevallen in overweging worden
genomen. Daarbij hanteert de Taaltoekel de volgende regels:
● Het totale bedrag, voor alle verzoeken, dat de school ter beschikking stelt is vier keer de hoogte
van het schoolgeld PO/VO. Voor het schooljaar 2018-2019 is dat €3400. Dit bedrag is
beschikbaar voor maximaal 8 gezinnen waarbij de korting verleend wordt aan maximaal 1 kind
per gezin.
● Peuteronderwijs: Een ouder kan door middel van een schriftelijk verzoek tot maximaal 50% van
de onkosten voor twee ochtenden peuteronderwijs kwijtgescholden krijgen (maximaal €725,-).
Dit heeft tot gevolg dat een ouder sowieso in staat moet zijn de resterende 50% van het
schoolgeld zelf te betalen.
● Basisonderwijs: Een ouder kan door middel van een schriftelijk verzoek tot maximaal 50% van
het schoolgeld kwijtgescholden krijgen (maximaal €425,-). Dit heeft tot gevolg dat een ouder
sowieso in staat moet zijn de resterende 50% van het schoolgeld zelf te betalen.
8. Betaling / afmelding themadagen
De bijdrage voor themadagen en cultuurdagen in het schooljaar 2018-2019 is bij de ouderbijdrage
inbegrepen. Nederlandstalige kinderen (zie voorwaarden ‘vermindering’) die buiten Addis Abeba
wonen, maar graag willen deelnemen aan de themadagen, kunnen deelnemen aan de themadagen,
mits daarvoor een vergoeding betaald wordt van €35 per themadag per kind. Voor gezinnen met
meer kinderen worden voor elk volgend kind €25 in rekening gebracht. Voor deelname gelden de
volgende regeling:
● De kinderen worden minimaal 30 dagen van te voren opgegeven. De data van de themadagen
staan op www.detaaltoekel.nl.
● Opzeggen kan uiterlijk tot een 14 dagen voor de themadag, i.v.m. voorbereiding en aanschaf van
materialen. Valt het opzeggen binnen de 14 dagen, dan is de school genoodzaakt de kosten in
rekening te brengen.
● De betaling van de rekening dient voorafgaande aan de themadagen voldaan te zijn.
9. Betaling inburgeringscursus
Het cursusgeld voor de inburgeringscursus bedraagt €500 en dient voor aanvang van de cursus te
zijn voldaan.

