
OUDERBIJDRAGE 

 

Ieder kind heeft recht op scholing. Dit belangrijke uitgangspunt wordt volledig gefinancierd door de Nederlandse 

overheid. Ieder kind ontvangt via school boeken en ander lesmateriaal om het onderwijs goed te kunnen volgen. 

De overheid vergoedt enkel en alleen het basispakket. In overleg met de oudergeleding van de MR is de 

vrijwillige ouderbijdrage wederom vastgesteld op een bedrag van € 115,50. Deze bijdrage wordt jaarlijks op het 

einde van het schooljaar geëvalueerd. De algemene ouderbijdrage wordt besteed aan díe activiteiten die wij van 

belang achten dat ze aangeboden worden op onze school. Door alle activiteiten kritisch te bekijken zijn we er in 

geslaagd om de algemene ouderbijdrage gelijk te houden.  

 

De bijdrage is vrijwillig en wij mogen geen leerlingen uitsluiten van activiteiten waarvan ouders niet betalen. Wij 

ontvangen echter geen middelen om dit op te vangen. Wij doen een beroep op ouders om deze bijdrage te 

betalen, zodat wij programma’s in zijn geheel kunnen blijven aanbieden. In week 35 ontvangt u per email een 

persoonlijke link naar het WIS Collect facturerings-programma waarmee dit bedrag betaald kan worden.  

Let op: mogelijk komt dit bericht in uw spam-box terecht. 

 

Activiteit Bedrag  

 
Sociale activiteiten voor leerlingen: 
 Diploma uitreiking 
 Startweek en kerstactiviteit* 
 Gala 
 Laureaat 
 Feesten onderbouw (introfeest en slotfeest) 
 Eindexamenstunt 
 Onvoorzien 
*  Voor de startweek en kerstactiviteit wordt per leerling €35,- gereserveerd 
 

 
 € 57,50 

 
Culturele activiteiten voor leerlingen: 
 Schoolorkest - VOCO 
 TTC 
 Cultuurkaart 
 Broekhindag 
 Voorstellingen 
 Broekhindag 

 
€ 22,50 

 
Sportieve activiteiten voor leerlingen:  
 Sportoriëntatie  
 Sportdagen 
 Toernooien 

 
€ 8,00 

 
Verrijkende onderwijsprogramma’s  
 Taalprogramma’s  (Anglia-Goethe-Delf-Cambridge) 
 CIOS training 
 Social media lessen onderbouw 
 Debatgroep 
 Reanimatielessen 
 Kangoeroe wedstrijd wiskunde onderbouw 
 Gastlessen  

 
€ 15,00 

 
Overig  
 Lockers 
 Leesboeken (Ne-En-Fa-Du-Kl) 
 Jaarboek 
 

 
€ 12,50 

Totaalbedrag € 115,50 

 

NB Voor IB, Vrijeschool en TTO geldt een extra ouderbijdrage. Meer informatie hierover vindt u op onze website. 


