Kwijtscheldingsregeling 2019‐2020
Wat staat er in de overeenkomst?
Dat de school, op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s)*, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding verleent van
het verschuldigde bedrag, als voldaan is aan één van de hieronder genoemde omstandigheden:
 Indien het gezinsinkomen aantoonbaar lager is dan 125% van de voor de ouder(s)/verzorger(s) geldende
landelijke netto bijstandsnorm (het normbedrag is dus exclusief gemeentelijke toeslagen en of verlagingen)
wordt gedeeltelijke dan wel gehele kwijtschelding verleend (zie kwijtscheldingsregeling) ;
 Indien aantoonbaar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de ouder(s)/verzorger(s)* van toepassing
is verklaard;
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Wat valt niet onder de kwijtscheldingsregeling?







Goederen en of diensten die niet van de school zijn gekocht.
Meer dan één Bosatlas per gezin.
De grafische rekenmachine per leerling (kan in bruikleen verkregen worden).
Woordenboeken (kunnen in bruikleen verkregen worden/kunnen in de mediatheek geleend worden).
Meerdaagse excursies voor zittenblijvers (leerling kan één keer op werkweek/uitwisseling).
Sportkleding en eventuele overige goederen voor zittenblijvers.

Overige regels








In principe worden alleen verzoeken die via het ouderportaal zijn ingediend in behandeling genomen.
Controller beoordeelt het verzoek tot kwijtschelding op basis van de regels die hierboven staan.
Om de beoordeling te kunnen maken eist de controller recente uitkeringsspecificaties van de ouders (niet
ouder dan 3 maanden) of andere documenten waaruit het meest recente gezinsinkomen blijkt.
Als kwijtschelding wordt verleend is dat voor een periode van 6 maanden. Daarna dient opnieuw een verzoek
te worden gedaan.
Bij aanschaf van een laptop dient van tevoren kwijtschelding aangevraagd te worden. Kwijtschelding wordt niet
achteraf verleend op reeds afgesloten koop‐ of huurcontracten voor de laptop.
De locatie van de betreffende leerling draagt de kosten.
Klachten over de uitvoering van de kwijtscheldingsregeling moeten worden gericht aan het CvB
(a.vellinga@csvvg.eu).

