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Ouderbijdrage 2018-2019
De Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft ons gemeld voor dit schooljaar akkoord te
zijn met de gevraagde ouderbijdragen. Dit betekent dat wij de algemene ouderbijdragen bij u in
rekening gaan brengen. Voor excursies geldt dat deze vanaf dit schooljaar pas aan u worden
aangeboden als wij zeker weten dat de excursie ook doorgaat. Dit voorkomt terugbetaling achteraf,
zoals in het verleden wel gebeurde.
Voor ouderbijdragen geldt dat deze alleen worden gevraagd voor diensten waarvoor de school geen
overheidssubsidie krijgt. De ouderbijdragen zijn vrijwillig. Dit houdt in dat u bepaalt of u van de
dienstverlening gebruik maakt. Als u ervoor kiest dit niet te doen dan worden deze extra faciliteiten
door ons ook niet aan uw zoon of dochter aangeboden.
Voor de ouderbijdrage maakt LVO gebruik van het systeem WIS Collect, een digitaal systeem dat het
hele proces rondom de ouderbijdrage digitaliseert. LVO stuurt u binnenkort een e-mail met
informatie over de ouderbijdrage en een veilige link.
Wij vragen u onderstaande stappen te volgen:
1. Als u de link opent komt u bij het keuzeformulier specifiek voor uw kind. Op het keuzeformulier
kunt u aangeven van welke zaken u voor het huidige schooljaar gebruik wenst te maken. Tevens kunt
u de hieraan verbonden kosten direct zien. Ook indien u niets wilt afnemen, verzoeken wij u dit op
het formulier aan te geven en af te ronden. Wij verzoeken u dit uiterlijk vóór 29 november 2018
ingevuld te hebben.
2. Daarnaast dient u hier akkoord te gaan met de ‘overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage’ door
middel van het zetten van een vink (de bedoelde overeenkomst is via een link te raadplegen). Indien
u akkoord gaat met de overeenkomst, dan is er sprake van een betaalverplichting voor hetgeen u
aanvinkt.
3. Vervolgens kunt u aangeven of u de ouderbijdrage in termijnen of ineens wilt betalen en kunt u
een betaalwijze kiezen. U ontvangt de PDF-factuur in uw mailbox.
Enkele dagen voor het vervallen van de betaaltermijn, ontvangt u automatisch een servicebericht per
mail ter herinnering. Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen, ontvangt u dit servicebericht
vóór het vervallen van elke termijn. LVO werkt niet met automatische incasso; u dient zelf de
bankoverschrijvingen uit te voeren of te betalen via de veilige iDEAL-link.
Omdat LVO Maastricht, voor de facturatie, met u communiceert via e-mail is het van belang dat u
een wijziging in uw e-mailadres direct doorgeeft aan de leerling administratie of aanpast in Magister.
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Voor vragen met betrekking tot de betaling van een factuur omtrent ouderbijdrage, reizen, excursies
of activiteiten: stuur dan een e-mail naar debiteuren@lvomaastricht.nl
Voor overige vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de schoollocatie van uw zoon of
dochter.

Euriadeproject “Jeugd in Dialoog:
Van 18 tot en met 23 november 2018 zullen Nienke Alkemade, Sterre Cloesmeijer, Bram van der
Velden en Felies Zomerplaag uit V5 deelnemen aan het Euriadeproject “Jeugd in Dialoog”.
Het viertal zal een week lang samen met zo’n tachtig jeugdigen van over de hele wereld in Rolduc
verblijven. Zij zullen met elkaar in dialoog gaan, politici ontmoeten en een boeiend cultureel en
sociaal programma volgen. Dit alles in de geest van filosoof Martin Buber die stelt dat ieder
probleem opgelost kan worden zolang er een dialoog plaatsvindt. De Martin Buber plaquette zal dit
jaar uitgereikt worden aan cabaretier maar vooral vertegenwoordiger van Unicef Paul van Vliet.
Onze leerlingen zullen bij de ceremonie aanwezig zijn en met hem in gesprek kunnen komen. De
begeleider is onze oud-collega Andre van Dijk. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht
bij John van der Put.
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