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Ouderbijdrage Montessori Lyceum Amsterdam:  
begroting 2022-2023 
 
Inleiding 
Scholen mogen ouders om een bijdrage vragen voor extra activiteiten. Het MLA vraagt ieder jaar een 
ouderbijdrage voor projecten, werkweken en andere activiteiten waarvan de kosten niet gedekt 
worden door de basisbekostiging van het ministerie van onderwijs (OCW).  
 
De ouderbijdrage maakt onderdeel uit van de reguliere begroting van het MLA, waar het de baten 
betreft. In de jaarrekening is er geen aparte post voor de uitgaven van de ouderbijdrage. Een van de 
redenen hiervoor is dat voor een deel van de posten waar de ouderbijdrage aan besteed wordt, ook 
vanuit school zelf wordt bijgedragen. Aangezien de bedragen en uitgaven in de begroting van de 
ouderbijdrage benoemd zijn, kunnen de uitgaven wel uit de jaarrekening van het MLA worden 
gehaald.  
 
Het MLA heeft een ouderbijdrage die niet een-op-een gekoppeld is aan het bedrag dat in een 
bepaald jaar uitgegeven wordt ten behoeve van de leerlingen in dat jaar. Het zorgt ervoor dat de 
ouderbijdrage voor een leerling in elk leerjaar gelijk is. Verschillen in ouderbijdrage zijn er wel. Dat 
komt doordat het MLA een inkomensafhankelijke ouderbijdrage kent.  
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage; we vragen wel aan ouders om zich meerjarig te 
committeren. Wij zien er op toe dat het MLA voor ieder kind toegankelijk is. Niet betalen van de 
ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van de activiteiten die uit deze inkomsten gefinancierd 
worden.  
 
De ouders in de medezeggenschapsraad hebben ingestemd met de hoogte en de bestemming van de 
ouderbijdrage. Jaarlijks wordt de realisatie van de begroting aan de medezeggenschapsraad 
verantwoord. 
  
De hoogte van de ouderbijdrage 
We verwachten in het schooljaar 2022-2023 weer een ‘normaal’ schooljaar. Door corona is er in de 
schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 veel minder uitgegeven aan activiteiten dan normaal 
gesproken. Het overgebleven budget van het schooljaar 2019-2020 is overgeheveld naar 2020-2021. 
In 2020-2021 is een eenmalig bedrag van 50 euro aan ouders gevraagd, een veel lager bedrag dan 
normaal het geval is. In schooljaar 2021-2022 zijn de meeste activiteiten doorgegaan en zijn er extra 
activiteiten georganiseerd om het gebrek aan activiteiten tijdens de schoolsluiting te compenseren.  
Voor dit schooljaar hopen wij dat alle geplande, activiteiten en werkweken door kunnen gaan.  
 
We houden de bijdrage voor ouders jaarlijks zoveel mogelijk op hetzelfde niveau. Dat doen we om de 
kosten voor de aanvullende activiteiten te begrenzen. Kosten voor projecten, excursies, werkweken 
e.d. kunnen eenvoudig oplopen en kunnen we op deze manier beheersen.  
 
De ouderbijdrage bestaat uit een vast deel van € 95,00 per leerling voor iedereen en een aanvullende 
ouderbijdrage naar draagkracht. De hoogte van de bijdrage naar draagkracht ligt tussen € 0,00 en 
€425,00. In de onderstaande tabel staat een splitsing tussen de elf inkomenscategorieën die we 
daarbij hanteren.  
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categorie 

gemiddeld 
netto maandinkomen beide 
ouders  vast bedrag  variabel 

bedrag 
totaal per 
kind 

1 tot € 825  € 95 € 0  € 95  
2 tot € 925  € 95  € 15  € 110  
3 tot € 1.050  € 95  € 30  € 125  
4 tot € 1.250  € 95  € 55 € 150 
5 tot € 1.425  € 95  € 85  € 180 
6 tot € 1.600  € 95  € 100  € 195  
7 tot € 1.825  € 95  € 110  € 205  
8 tot € 2.750  € 95  € 170 € 265  
9 tot € 3.650  € 95  € 220 € 315  
10 tot € 4.600  € 95  € 325  € 420  

11 vanaf € 4.600  € 95  € 425  € 520  
 
 
Uitgaven ten laste van de ouderbijdrage 
De uitgaven voor de ouderbijdrage bestaan uit een aantal categorieën. Voor het schooljaar 2022-
2023 is dit de begroting: 
 
Begeleiding leerlingen 40.000 
Kunstactiviteiten (kosten CJP pas) 20.000 
Evenementen en activiteiten 25.000 
Werkweken 200.000 
Excursies 60.000 
Projecten 80.000 
Leefklimaat OB h/v, BB h/v en m/h 5.000 
Examens 20.000 
Mediatheek 35.000 
Aanvullend Onderwijs (verdieping en modules) 50.000 
Totaal 535.000 

 
Toelichting op de uitgaven 
De uitgaven voor de begeleiding van leerlingen betreffen de kosten voor aanvullende activiteiten op 
het onderwijs, zoals het junior mentoraat, de jongerenrechtbank, bètapartners en het pre university 
college (VU). 
 
Jaarlijks schaffen we voor kunstactiviteiten (met subsidie) een CJP pas aan voor al onze leerlingen. De 
eigen bijdrage bedraagt in totaal €20.000 
 
Voor werkweken is een vast bedrag per leerling per werkweek vastgesteld.  
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De uitgaven voor evenementen en activiteiten, excursies en projecten zijn taakstellende budgetten. 
Jaarlijks worden plannen en ideeën geïnventariseerd en elk jaar blijkt het aangevraagde budget het 
beschikbare budget te overtreffen. Elk jaar moeten hierin keuzes gemaakt worden.  
 
Het bedrag voor de examens is hoger dan andere jaren. Een deel van het geld wordt besteed aan de 
diploma-uitreiking, met bijvoorbeeld een cadeau voor alle leerlingen. De kosten voor leefklimaat van 
de afdelingen betreffen diverse kleine kosten die teams en docenten maken in de loop van het jaar 
ten behoeve van afdelingen en klassen. 
 
De kosten voor de mediatheek betreffen salarislasten voor de zwaardere bezetting dan normaal 
gesproken betaalbaar zou zijn. Daarnaast is er een budget van €5.000 voor de aanschaf van boeken. 
De salarislasten zullen worden afgebouwd in de komende jaren. 
 
Voor aanvullend onderwijs (verdiepingsvakken en modules) worden aanvullend docenten 
aangetrokken, bijvoorbeeld voor fotografie en multimedia.  
 
Realisatie ouderbijdrage 
Aangezien het MLA een inkomensafhankelijke ouderbijdrage heeft, zijn de precieze inkomsten 
moeilijk te voorspellen. Daarnaast blijkt elk jaar een deel van de inkomsten niet inbaar te zijn.  
Tot nu toe gaat het daarbij om een klein bedrag.   
 
Niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van de activiteiten die uit deze inkomsten 
gefinancierd worden. Het kan zijn dat wanneer in de toekomst meer ouders besluiten de vrijwillige 
ouderbijdrage niet te betalen er activiteiten geschrapt moeten worden. Die verwachting hebben we 
overigens niet. In vergelijking met veel andere scholen is het percentage dat geïnd kan worden hoog.  
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