Van de Ouderraad
Ouderbijdragen 2014 – 2015
De Ouderbijdragen voor het schooljaar 2014-2015 zijn onlangs in samenspraak met de Directie en
Medezeggenschapsraad vastgesteld:
Ouderbijdrage

euro

Ouderbijdrage

80

Overblijfbijdrage

80
90

Bijdrage Schoolkamp groep 8 (alleen leerlingen groep 8)
Totaal voor een kind in groep 1 – 7
Totaal voor een kind in groep 8

80 + 80

160

80 + 80 +90

250

Betalingswijze
Is uw ouderbijdrage tijdens het vorige schooljaar via een automatische incasso afgeschreven?
In dat geval hebben we een geldige machtiging van u en hoeft u verder niets te doen.
Zo niet, leest u dan svp verder:
-1- Doorlopende machtiging: Bij voorkeur ontvangen wij van u onderstaande doorlopende machtiging
(svp deponeren in de rode OR-brievenbus naast de kamer van conciërge Willem). Hiermee wordt het
te innen bedrag jaarlijks in de maand oktober automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven.
Indien u het niet eens bent met een afboeking is er gelegenheid om de afboeking terug te boeken.
De machtiging eindigt automatisch op het moment dat uw kind de Jozefschool verlaat.
-2- Overboeking: Ouders die de voorkeur geven aan het betalen door middel van een overschrijving
worden verzocht het totaalbedrag vóór eind oktober 2014 over te maken op:
IBAN-Bankrekening :
Ten name van:
Plaats:
Omschrijving:

NL41 INGB 0002 8558 35
Stichting Ouderraad Sint Jozefschool
Amsterdam
Naam + Groep van uw kind (svp niet vergeten te vermelden)

Bij voorbaat dank,
Ron Driessen
Penningmeester Ouderraad

DOORLOPENDE MACHTIGING VOOR AUTOMATISCH INCASSO
Ondergetekende: …………………………………………………................................................... (naam),
Ouder/verzorger van: …………………………………………………………

Groep: …………………

verleent hierbij aan de penningmeester van de Ouderraad van de Basisschool St Jozef te Amsterdam, tot
schriftelijke wederopzegging of zolang bovengenoemd kind op de St Jozefschool zit, een doorlopende
machtiging om van zijn/haar hieronder genoemde bank/girorekening per schooljaar het verschuldigde
bedrag af te schrijven voor: (1) Ouderbijdrage, (2) Overblijfgeld en (3) Bijdrage schoolkamp Groep 8
(indien van toepassing)
IBAN Bank rek.nr: ………………………………

Ten name van: …………………………………

Plaats: ……………………………………………..

Handtekening:

Datum:……………………………………………..

…………………………………………………….

Indien u het niet eens bent met een afschrijving kunt u uw bank de opdracht geven om het bedrag terug te boeken. Een verzoek aan
de penningmeester inclusief een geldige reden is eveneens voldoende. Svp het ingevulde formulier deponeren in de rode
Ouderraad brievenbus naast de kamer van conciërge Willem of per email naar stjozef.or@askoscholen.nl

