Reductie- en kwijtscheldingsregeling
Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de school de volgende reductie- en
kwijtscheldingsregeling:
1.

2.

Indien meerdere kinderen uit één gezin tegelijkertijd het Niftarlake College
bezoeken, wordt een reductie van 15 euro verleend voor het tweede en volgende
kind. Deze korting wordt alleen verleend op het totaalbedrag van de vrijwillige
ouderbijdrage.
De school verleent op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger, onder de hierna
onder 3a en 3b genoemde omstandigheden, gehele dan wel gedeeltelijke
kwijtschelding van de verschuldigde ouderbijdrage:
a)

Indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wettelijk
vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;

b)

Indien op de wettelijk vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen van toepassing is verklaard.

Verzoeken tot gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding moeten schriftelijk, met
motivering, gericht worden aan de rector van de school. Bij uw aanvraag moet u uw
inkomen aantonen. Dit kan door een kopie van de belastingaangifte (2016) of een
inkomensverklaring van de belastingdienst (IB60 formulier) toe te voegen. Een toegewezen
kwijtschelding geldt voor een schooljaar en moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd.

Stichting Leergelden
Ouders/verzorgers kunnen subsidie aanvragen om de ouderbijdragen (gedeeltelijk) te
voldoen. Voor leerlingen woonachtig in de gemeente Utrecht (ook Vleuten en De Meern)
richt de Stichting Leergeld Utrecht zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar om hen
te kunnen laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt een beroep
op de Stichting doen als u voor uw kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse
activiteiten niet kunt betalen. Uw aantoonbaar inkomen moet dan beneden 125% van het
bijstandsniveau liggen. Meer informatie kunt u vinden op: http://leergeldutrecht.nl/.

U-pas
De U-pas kan worden aangevraagd via de onderstaande website of via de gemeente waarin
u woonachtig bent. U krijgt de U-pas die een waarde vertegenwoordigt van € 100,-. Met
deze pas kunt u (een deel van) de ouderbijdrage voldoen. De U-pas wordt toegekend bij
een gezinsinkomen van maximaal 125% van het bijstandsniveau. Leerlingen uit alle
woonplaatsen komen hiervoor in aanmerking. Voor meer informatie: http://www.upas.nl/.

