
      Capelle aan den IJssel, november 2022 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Hierbij het verzoek voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023. 
Met uw bijdrage bekostigen wij allerlei extra activiteiten voor de kinderen die niet uit het schoolbudget 
worden betaald. 
Het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en het Paasontbijt zijn festiviteiten die we hiervan betalen maar ook 
voor de Kinderboekenweek, Koningsdag, schoolverlatersactiviteiten, projecten en sportdag zijn er 
budgetten.   
 
Een gedeelte van de ouderbijdrage (€25.-) is bestemd voor de schoolreis. De schoolreis wordt dus 
voor alle kinderen uit de ouderbijdrages betaald. U krijgt hier geen aparte rekening meer voor.  
 
We begrijpen dat het in deze tijd moeilijk kan zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. U kunt 
altijd in termijnen betalen. Ook is er de mogelijkheid om via de gemeente de ouderbijdrage te laten 
betalen, u leest hier meer over op de achterzijde van deze brief. 
Lukt het u niet om te betalen, neemt u dan contact op met de administratie, maatschappelijk werkster 
of de leerkracht van uw kind zodat we op de hoogte zijn.  
 
Wilt u het bedrag van € 50,- over maken op:  

 Rekeningnummer NL 71 INGB 0002863346,  

 T.n.v. Ouderraad De Bouwsteen te Capelle aan den IJssel,  

 Wilt u de naam van uw kind erbij zetten.  
Heeft u 2 kinderen op school dan betaalt u voor het 2e kind € 35,- 
 
U kunt ook contant betalen bij de administratie of in meerdere termijnen betalen, contant of per bank.  
Wilt u bij een contante betaling onderstaande strookje (met de contante) betaling meegeven naar 
school of afgeven bij de administratie?  
Ook bij betalen in termijnen, graag het strookje meegeven.  
 
TIP 
Bij een laag inkomen kunnen ouders de ouderbijdrage vergoed krijgen bij hun gemeente via de 
‘bijzondere bijstand voor indirecte studiekosten’. Kijk hier voor meer informatie van de 
IJsselgemeentes: https://www.ijsselgemeenten.nl/schoolkosten 
Of lees de achterzijde van deze brief. 
 
Bedankt voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet, administratie SBO De Bouwsteen 
 
-----------inleveren bij de administratie als u contant of in termijnen betaalt-------------------------------- 
 
Naam leerling………………………………………………………………groep………… 
 
0 Wil graag de ouderbijdrage contant bij de administratie betalen. 
 
0 Wil graag in 2* termijnen van €25.- betalen: 1e in november - 2e in januari  
 
Naam en handtekening ouder……………………………………………………………… 

https://www.ijsselgemeenten.nl/schoolkosten


Indirecte schoolkosten voor kinderen 
Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen inwoners van Capelle en Krimpen via 

de Bijzondere Bijstand een vergoeding aanvragen voor indirecte schoolkosten. Tip: Vraag in 

1 keer voor alle schoolgaande kinderen in uw gezin de indirecte schoolkosten aan.  

Voor kinderen op de basisschool kunt u per schooljaar € 50 per kind ontvangen. U kunt alleen 

geld krijgen om mee te doen aan door de school voorgeschreven activiteiten en/of 

lesmateriaal. Deze kosten vergoeden we zonder rekening. Wel moet u de rekeningen 12 

maanden bewaren. We kunnen u vragen de rekeningen te laten zien. 

Inkomen en vermogen 

Met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunt u het hele bedrag krijgen. Is uw 

inkomen hoger? Dan ontvangt u minder. We kijken ook naar uw vermogen. 

In onderstaande tabel (2022) staan de inkomensgrenzen tot 110% en vermogensgrenzen. 

Gezin Inkomen tot 110% netto per maand zonder vakantiegeld 

Echtpaar € 1.645 

Alleenstaande ouder € 1.453 

Schriftelijk aanvragen 

Welk formulier u nodig heeft, hangt af van uw situatie: 

 Ontvangt u een uitkering van Sociale Zaken? Gebruik het formulier indirecte 

schoolkosten met uitkering van Sociale Zaken (PDF, 193Kb). 

 Ontvangt u een ander inkomen of Ioaw/Ioaz-uitkering? Gebruik het formulier 

indirecte schoolkosten ander inkomen (PDF, 257Kb). 

U kunt het formulier ook opvragen bij de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten. 

Met ons contactformulier of 010 - 284 84 57 (van 8.00 tot 14.00 uur) of afhalen bij 

de balie van Sociale Zaken. 

Stuur het formulier naar Sociale Zaken IJsselgemeenten: Antwoordnummer 760, 2900 WE, 

Capelle aan den IJssel. Vermeld dat het om een aanvraag voor indirecte schoolkosten gaat. 

(Een postzegel is niet nodig). U kunt het ook inleveren bij onze balie. 

 
 

https://www.ijsselgemeenten.nl/bijzondere-bijstand-aanvragen
https://www.ijsselgemeenten.nl/_flysystem/media/formulier_indirecte_schoolkosten_met_uitkering_van_sociale_zaken.pdf
https://www.ijsselgemeenten.nl/_flysystem/media/formulier_indirecte_schoolkosten_met_uitkering_van_sociale_zaken.pdf
https://www.ijsselgemeenten.nl/_flysystem/media/formulier_indirecte_schoolkosten_ander_inkomen.pdf
https://www.ijsselgemeenten.nl/_flysystem/media/formulier_indirecte_schoolkosten_ander_inkomen.pdf
https://eloket.ijsselgemeenten.nl/formulier/nl-NL/IJsselgemeenten/scContactformulierSoZa.aspx
https://www.ijsselgemeenten.nl/contact-sociale-zaken
https://www.ijsselgemeenten.nl/contact-sociale-zaken

