Een klein budget vraagt om een creatieve aanpak
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Vijf jaar geleden werd OBS De School opgericht. Een school in Maasbree
(Limburg) die het naar eigen zeggen soms net even wat anders doet,
omdat niemand hetzelfde is. Om elk kind – hoe verschillend ook –
op deze school toch dezelfde kansen te geven, is twee jaar geleden
samen met de oudercommissie besloten om ouders geen financiële
bijdrage meer te vragen. Dat betekent dat er een beperkt budget
is voor activiteiten en feesten. Maar dat ziet de school niet als een
belemmering, maar als een kans!

“Toen ik anderhalf jaar geleden directeur
van De School werd, was vlak daarvoor
besloten dat er geen ouderbijdrage meer
zou worden gevraagd”, vertelt Marie-louise
Vanmulken. “Het idee erachter was, dat
iedereen gelijke kansen verdient, ongeacht
het inkomen. Daar wordt bij ons op school
veel aandacht aan besteed. We wilden
ouders die het niet of nauwelijks konden
betalen niet in de positie brengen dat ze
dit moesten melden aan de school. Een
gedachte waar ik helemaal achter sta, maar
wat ik eerlijk gezegd ook best een uitdaging
vond. Ik kwam van een school waar ouders
wel financieel bijdroegen en nu moest ik
alles zonder die bijdragen regelen. Ik ben
samen met de ouders gaan nadenken over
de beste aanpak. We hebben een aanpak

gevonden die goed werkt en helemaal
bij ons past. De andere scholen in onze
stichting zijn momenteel ook aan het kijken
of ze de ouderbijdrage helemaal gaan
afschaffen.”

Kritisch zijn
Er werd besloten om een klein deel van
het budget van de school te reserveren
voor activiteiten. “Dit betekent dat we heel
kritisch moeten kijken naar wat we wel en
niet doen. En het vraagt om een creatieve
aanpak. Neem het feest van Sinterklaas.
Natuurlijk vieren we dat, maar we kopen
niet voor elk kind een cadeau. Samen
met de kinderen van de hogere groepen
hebben we bedacht wat we wél gingen
doen. Bijvoorbeeld geen gekocht cadeau in

“Activiteiten hoeven
helemaal niet veel geld
te kosten, zoals een
modderdag, de kinderen
vinden het geweldig!”

met het thema piraten. In de klas ontstond
een onderwaterwereld en een groot
piratenschip. De kinderen konden stukjes
van een schatkaart verzamelen en op de
laatste dag gingen ze de schat zoeken. De
kinderen vonden het fantastisch, echt een
feestdag. En het is een mooie manier om
betekenisvol onderwijs te geven, zonder dat
het veel kost.”

de surprise, maar een zelf geschreven lied
of een zelf gebakken taart. En we hebben
het afgelopen jaar gekoppeld aan het
project ‘restaurant’ waarmee we op school
bezig waren. De kinderen kregen een brief
van de Sint met daarin het recept en de
ingrediënten voor pepernoten. Die zijn we
met de hele school gaan bakken en Sint
kwam vervolgens in ons pop-up-restaurant
eten. In elke klas een gerechtje. Als cadeau
had Sinterklaas iets voor de hele school:
nieuwe soepkommen en een grote soeppan,
waarmee we één keer per week samen met

een aantal kinderen soep maken voor de
hele school. Dit was iets wat we toch al in
het budget hadden opgenomen en nu mooi
als cadeau konden geven.”
Helaas betekent het niet vragen van
een vrijwillige ouderbijdrage dat
sommige dingen niet kunnen. “We
hebben bijvoorbeeld geen geld voor een
schoolreisje. Vorig jaar was de laatste keer,
toen was er namelijk nog geld in de pot
van toen we nog wel een bijdrage vroegen.
Dit jaar wordt dus de eerste keer zonder

schoolreis. Dat zal nog best wel een ding
worden voor de kinderen. Binnenkort
ga ik met hen daarover in gesprek. Het
is belangrijk dat ze snappen waarom we
hiervoor kiezen.”

Betekenisvolle activiteiten
Gelukkig zijn er voor de kinderen wel een
heleboel andere activiteiten, zoals een
modderdag. “Zoiets hoeft helemaal niet veel
geld te kosten, maar de kinderen vinden
het geweldig. Zo hebben we onlangs met
de kinderen een onderwijsproject opgezet

Voor sommige activiteiten zijn er nog
diverse potjes beschikbaar. “Op de foto
zie je mij voor een prachtige muur staan.
Die hebben de kinderen samen met een
kunstenaar gemaakt en het project hebben
we betaald uit ons cultuurbudget. Het blijkt,
ook zonder vrijwillige bijdrage kunnen we de
kinderen ontzettend veel leuke en leerzame
activiteiten en feesten aanbieden, waar
iedereen aan mee kan doen.”

Waar kan ik meer informatie
vinden?
Meer informatie over de vrijwillige
ouderbijdrage kunt u vinden op:
www.rijksoverheid.nl/
vrijwilligeouderbijdrage

