
 

Schoolgeld 

Om de vrijheid te borgen voor de kids om hun eigen pad te kunnen volgen in hun 
ontwikkeling en manier van leren, ondersteunen we hen financieel op een andere manier 
dan in het reguliere onderwijs. D.w.z. we krijgen geen gelden van de overheid. Hierdoor 
hebben we meer zeggenschap over hoe we het platform vormgeven en zijn er meer 
vrijheden.  We dragen als ouders/verzorgers gezamenlijk de financiële continuïteit binnen 
ons platform. 
 
Voor de continuïteit van het platform in financiële zin is een bedrag van €5892 per kind per 
schooljaar nodig. Deze investering in jullie kind is opgebouwd uit twee delen: 
 
1.) basis schoolgeld (voor alle kids) 
2.) bijzondere bijdrage (vanaf 6 jaar) 

 

 1. Het basis schoolgeld  

Bedrag per (school)jaar van €4080. Dit kan in termijnen betaald worden. De termijnen zijn 

ofwel:  

• per maand (12 maandelijkse termijnen van €340) 

• per half schooljaar (2 termijnen van €2040) 

• per jaar (in 1 keer)  

 
2. Bijzondere bijdrage 
 
De bijzondere bijdrage is een vrijwillig deel van ouders/verzorgers dat wordt aangewend 
voor het bekostigen van activiteiten buiten de basis begroting en basis setting van de Kids 
Academy voor overvloed aan o.a. uitjes; denk aan (openlucht)musea, culturele 
evenementen, sportieve activiteiten, een startkamp en eindkamp in een schooljaar, als ook 
voor het bekostigen van extra lesmateriaal, extra begeleiding en bepaalde (vak gerelateerde) 
inhoudelijke experts. 
 
Vanaf het schooljaar nadat jullie kind 6 jaar is geworden wordt de genoemde vrijwillige 
bijdrage actueel. Tot en met schooljaar waarin jullie kind 6 jaar is geworden, gaan we ervan 
uit dat jullie kind op de uitjesdag een andere dag invulling heeft en dus 3 dagen per week 
naar school gaat. 
 
Dit deel kan in 1x per jaar of per maand bijgedragen worden. 
 
De bijzondere bijdrage (gift) kan eventueel ook door een eigen bedrijf of werkgever met 
belastingvoordeel worden gedaan.  
De bijzondere bijdrage is als privé persoon aftrekbaar bij de belasting vanaf het moment dat 
we de zogenaamde ANBI status officieel hebben verkregen (ANBI staat voor “algemeen nut 
beogende instelling”). Hiervoor is de aanvraagprocedure gestart en verwachten we positief 
bericht. 
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