Reductie- en Kwijtscheldingsregeling
Reductieregeling
Calvijn kent een reductieregeling die van toepassing is op de kosten die vallen onder de
Algemene vrijwillige ouderbijdrage.
Indien er meerdere kinderen binnen CSG Calvijn in het betreffende schooljaar zijn ingeschreven dan
geldt de volgende reductie:
•
Voor het 2e (jongere) kind geldt een korting van € 12,50 op het totaalbedrag.
•
Voor de daarop volgende kinderen geldt een korting van € 25,- op het totaalbedrag van het
betreffende kind.
Kwijtscheldingsregeling
Calvijn kent een kwijtscheldingsregeling die van toepassing is op kosten van voorzieningen en
activiteiten die de school van wezenlijk belang acht voor het onderwijsleerproces .
U kunt bij CSG Calvijn voor de kwijtscheldingregeling in aanmerking komen indien
•
het totale gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de gezinssituatie geldende
bijstandsnorm
•
op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van
toepassing is verklaard
of indien u wegens andere, aantoonbare, redenen niet kunt voldoen aan de financiële verplichting van
de vrijwillige ouderbijdrage.
Als u in aanmerking denkt te komen voor de kwijtschelding, kunt u zich vóór 1 oktober 2017
wenden tot de directeur van de school (scholen) waar uw kind onderwijs volgt of waar uw kinderen
onderwijs volgen. Het verzoek dient telefonisch of schriftelijk te worden aangevraagd, waarna u zo
spoedig mogelijk zult worden uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie van de
school.
Tijdens het gesprek dient te worden aangegeven waarom men gehele of gedeeltelijke kwijtschelding
vraagt. Er zal tevens bekeken worden op welke wijze diensten en activiteiten voor uw kind of uw
kinderen beschikbaar blijven. De besluitvorming vindt plaats op basis van
•
een door u aangeleverd recent overzicht van het gezinsinkomen,
•
of een recente verklaring van de belastingdienst,
•
of een recent door de gemeente opgestelde verklaring,
•
of door het overleggen van een verklaring van de schuldsanering. Eventuele inkomsten vanuit
de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) worden meegewogen bij
de besluitvoering.
Het besluit van de directeur van de school zal schriftelijk aan u medegedeeld worden. Daarna kunt u
eventueel een afspraak maken met de vestigingsdirectie om het besluit en de wijze waarop
voorzieningen en activiteiten voor uw kind of uw kinderen beschikbaar blijven toe te laten lichten.

