Beste ouders,

Vanaf begin dit schooljaar (2022-2023) gaat er wat veranderen in de facturatie van de overblijfcommissie.
De wijziging is nodig in verband met verlichting van de administratieve lasten en het (beperkt) verhogen
van de overblijfkosten.
De verhoging van de overblijfkosten is noodzakelijk omdat de overblijfcommissie meerdere jaren achter
elkaar meer uitgaven dan inkomsten had.
Toch hebben wij een verhoging van de overblijfkosten lang kunnen uitstellen omdat de overblijfcommissie
voldoende financiële reserves had.
Vanaf komende schooljaar kunt u per kind een aantal overblijfmomenten per week opgeven.
Per 2 maanden ontvang u dan een factuur met een vast bedrag op basis van het aantal overblijfmomenten
dat u heeft opgegeven.
Het vaste bedrag is elke periode van 2 maanden gelijk. De vakanties zijn hierin verrekend.
Het bedrag is gebaseerd op 40 lesweken per jaar.
De aanwezigheid van uw kind(eren) wordt niet meer geturfd bij het overblijven.
De vrijwilligers vergoeding voor de overblijfouders wordt nog wel geturfd. Deze vergoeding wordt niet
meer per 2 maanden verrekend met de facturen maar aan het einde van het schooljaar uitbetaald.

Het vaste bedrag bedraagt € 18,00 per 2 maanden per kind met 1 overblijfmoment per week.
(Door de verrekening met de vakanties komt dit neer op € 2,70 per overblijfmoment)
(een schooljaar bestaat uit 40 lesweken. € 2,70 x 40 : 6 perioden = € 18,00 per periode)
Periode

Augustus-september
Oktober-november
December-januari
Februari-maart
April-mei
Juni-juli

Voorbeeld 1
1 kind met 3
overblijfmomenten
per week
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00

Voorbeeld 2
2 kinderen met elk 2
overblijfmomenten
per week
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00

Voorbeeld 3
2 kinderen met elk 1
overblijfmoment per
week
€ 36,00
€ 36,00
€ 36,00
€ 36,00
€ 36,00
€ 36,00

Tabel 1

Wanneer uw kind niet regelmatig maar incidenteel overblijft kunt een strippenkaart overblijf aanschaffen.
Er is een strippenkaart met 5 overblijfmomenten en een strippenkaart met 10 overblijfmomenten.
Het incidentele overblijven met de strippenkaart kost € 3,00 per overblijfmoment.
Strippenkaart Overblijf
5 overblijfmomenten
10 overblijfmomenten

Kosten
€ 15,€ 30,-

Tabel 2

De strippenkaarten gelden voor meerdere kinderen in het gezin en zijn de gehele schoolperiode geldig.

Aangezien we voor deze wijziging de zakelijke ouderavond afgewacht hebben gaan de factuurperioden
alleen dit schooljaar iets afwijken. Er worden eerst 2 perioden van 3 maanden gefactureerd en daarna 3
perioden van 2 maanden.
Zie onderstaande tabel.
Periode

Augustus-september-oktober
November- december-januari
Februari-maart
April-mei
Juni-juli

Voorbeeld 1
1 kind met 3
overblijfmomenten
per week
€ 81,00
€ 81,00
€ 54,00
€ 54,00
€ 54,00

Voorbeeld 2
2 kinderen met elk 2
overblijfmomenten
per week
€ 108,00
€ 108,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00

Voorbeeld 3
2 kinderen met elk 1
overblijfmoment per
week
€ 54,00
€ 54,00
€ 36,00
€ 36,00
€ 36,00

Tabel 3

Op de zakelijke ouderavond van 1 november 2022 is deze wijziging toegelicht en akkoord bevonden.
Mochten er toch nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Dennis Buursema (Penningmeester
Overblijfcommissie) via dennis.buursema@gmail.com.

