
Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage PENTA college CSG  
 

1. Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving, zijnde het bevoegd gezag 
van het PENTA college CSG, vertegenwoordigd door mw. J. Bevaart. verder te noemen: “het PENTA 
college CSG” en  
 

2. De wettelijke vertegenwoordiger van de leerling <automatisch invullen> invullen,  
De heer/ mevrouw …………………………………….……………………………………..,  
adres: ………………………………………….. , ……………… te ……………………………………. 
(verder te noemen: “de ouder/verzorger)”  
 
in aanmerking nemende dat: 

 De leerling staat ingeschreven bij de vestiging <automatisch invullen> van het PENTA college 
CSG; 

 Het PENTA college CSG - naast het verzorgen van de reguliere, op diplomering gericht 
onderwijs – diensten, producten en activiteiten aanbiedt, die als doel hebben een verdieping 
van het onderwijs en het bevorderen van de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling 
van de leerling; 

 Voor de hieronder genoemde diensten, producten en activiteiten volgens artikel 27 lid 2 Wet 
op het Voortgezet Onderwijs een overeenkomst voor ouderbijdrage gesloten kan worden; 

 Deze ouderlijke bijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te worden 
aangegaan; 

 Wanneer deze overeenkomst is ondertekend er een verplichting bestaat tot volledige en 
tijdige betaling van de overeengekomen bijdrage door de ouder/verzorger; 

 Het de ouder/verzorger vrij staat de overeenkomst slechts voor een gedeelte van de door de 
school aangeboden diensten, producten en activiteiten aan te gaan. Indien dit het geval is 
wordt de overeenkomst niet ondertekend ingeleverd en zal de school de ouder/verzorger 
uitnodigen voor een gesprek om de weigeringsgrond te bespreken.  

 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:  
1.  De ouder/verzorger wenst de leerling gebruik te laten maken van de diensten, producten en 

activiteiten voor het desbetreffende leerjaar zoals weergegeven op de website van PENTA: 
wwww.penta.nl/ouderbijdrage   

 
2.  Bij onvolledige of niet tijdige betaling van (een gedeelte) van de ouderbijdrage kan de leerling 

van de school voor de desbetreffende voorziening, dienst, product of activiteit worden 
uitgesloten 

 
3.  Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert het PENTA college CSG een reductie- en 

kwijtscheldingsregeling. Als u in aanmerking wilt komen voor de reductie- en 
kwijtscheldingsregeling kunt u nadere informatie vinden op de website 
(www.penta.nl/ouderbijdrage) 

 
4.  De op de website weergegeven diensten/ activiteiten zijn in principe limitatief. Aanvullende 

diensten/ activiteiten die niet zijn opgenomen, zullen separaat aan de ouder/verzorger worden 
voorgelegd. Hierbij wordt duidelijk vermeld dat het een dienst/ activiteit betreft, waarvoor 
dezelfde bepalingen gelden, zoals die zijn opgenomen in deze overeenkomst.  

 
5.  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het schooljaar <automatisch 

invullen>.  
 
6. De overeenkomst wordt zonder opzegging voor 1 april van het lopende schooljaar verlengd 

naar het daarop volgende leerjaar.  
 
Aldus overeengekomen  
 
te ……………………………………………, d.d. ………………………………………………,  
 
ouder/verzorger:   
……………………………………. ……………………………………. 


