
 

 
TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

1. Inleiding 
Wolfert Lansing wil u graag inzicht geven op welke wijze de school omgaat met de schoolkosten 
die wij de komende jaren aan u zullen vragen. Daarom onderschrijft Wolfert Lansing de 
"Gedragscode Schoolkosten". Wolfert Lansing zal op een weloverwogen wijze proberen de 
schoolkosten voor de ouders niet hoger te laten oplopen dan noodzakelijk. De code is met veel 
schoolbesturen, het Ministerie en landelijke onderwijsorganisaties afgesproken. 
 
1.1 Ouderbijdragen 
Voor elk schooljaar is er een overzicht aan kosten die door de school gemaakt worden. Per 
leerjaar kunnen die echter verschillen. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten zoals een schoolreis of 
bedrijfsoriëntaties van hogere leerjaren langer duren en vaak ook verder weg gelegen zijn. De 
ouderbijdrage wordt niet per leerling doorberekend, maar is een bijdrage voor het totale extra 
aanbod van middelen per schooljaar. Ouders kunnen niet voor de betaling van een deel van de 
ouderbijdrage kiezen of voor de betaling van een deel van het aanbod extra middelen.  
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die ten gunste komt van extra activiteiten en/of 
faciliteringen die de school biedt. Ongeacht of u nu wel of niet bijdraagt, uw kind heeft recht op het 
reguliere onderwijsaanbod zonder hiervoor extra kosten in rekening te hoeven brengen. Voor de 
extra activiteiten die kosten met zich meebrengen, zal de school uw kind soms een alternatief 
programma aanbieden waar minder of geen kosten aan verbonden zijn 
 
1.2 Verantwoording 
Tijdens de jaarvergadering van de ‘klankbordgroep ouders’ legt de klankbordgroep ouders 
verantwoording af over de besteding van hun budget. De directie van Wolfert Lansing legt 
verantwoording af over de overige bijdragen via het financieel jaarverslag.  
 

2. Waarom een bijdrage van ouders/verzorgers? 
Wolfert Lansing vraagt ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten. We doen dat, omdat Wolfert 
haar missie wil waarmaken. De missie van de Wolfert van Borselen Scholengroep luidt:  
 

“Kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving voor actieve, 
nieuwsgierige leerlingen; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.”  

 
Binnen deze missie letten we daarbij scherp of de aanwending van de middelen ook daadwerkelijk 
een meerwaarde heeft voor het onderwijs op onze school. Binnen het beroepsgerichte programma 
van de school wil de school de leerlingen op een zo betekenisvolle wijze kennis laten maken met 
allerlei aspecten van deze brede opleiding. Of het nu gaat om kunst-, cultuur- of sport-activiteiten 
of aspecten uit de wereld van ondernemen, techniek/zorg of horeca. Kennismaken met de wereld 
gaat nu eenmaal niet alleen via een lesmethode. 
 
Er is de afgelopen jaren veel aandacht voor de bijdragen die de scholen vragen aan de 
ouders/verzorgers. De ‘gratis’ schoolboeken brengen soms onduidelijkheid met zich mee wat wel 
en niet binnen de vergoeding valt. Onder de boeken vallen in ieder geval niet de woordenboeken, 
atlassen en andere naslagwerken die thuis gebruikt worden. Ook zaken als laptops, 
rekenmachines, sportkleding, gereedschap (incl. extra verbruiksmaterialen bij de praktijklessen), 
schriften en pennen blijven voor rekening van de ouders.  

Wolfert Lansing is onderdeel van de Wolfert van Borselen Scholengroep 



 

De vergoeding betreffende gratis boeken en overige leermiddelen is tevens bedoeld om de 
gebruikte lesmaterialen voor het onderwijsleerproces te vergoeden. Voor deze kosten mag de 
school géén vergoeding in rekening brengen bij de ouders. Deze vergoeding voorziet bijvoorbeeld 
niet in de ontwikkeling van digitale lesmaterialen inclusief bijbehorende randvoorwaarden. Veel van 
deze materialen worden zelf ontwikkeld door docenten, waarbij vooral de extra investering in 
bijvoorbeeld tweetalige leermiddelen zeer veel extra kosten met zich meebrengt. Een deel van de 
ouderbijdrage gebruikt de school dan ook om verder te investeren in deze digitale leeromgeving.  
 
Voor activiteiten en leermiddelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het onderwijsleerproces mag 
de school dus wél een bijdrage vragen. Indien een ouder ervoor kiest deze bijdrage niet te betalen 
dan kan de betrokken leerling niet meedoen aan de activiteiten. De school dient dan wel voor een 
vervangende activiteit te zorgen. De inkomsten vanuit de ouderbijdrage worden overigens volledig 
opgenomen in de lumpsum van schoolbegroting.  
 

3. Leermiddelen leerjaar 1, 2, 3 en 4 
De Wolfert van Borselen scholengroep zal in het schooljaar 2018-2019 zijn leermiddelen 
aanschaffen via het boekenhuis Van Dijk. Dat kunnen “traditionele leermiddelen” zijn, maar 
bijvoorbeeld ook digitale licenties.  
 
De school maakt ook gebruik van andere digitale leermiddelen, onder meer VO-Content (projecten 
per vakgebied met een doorlopende leerlijn). Veel materiaal is ook rechtstreeks via het internet 
toegankelijk of via de ELO (Magister) van school.  
Uw zoon/dochter/pupil ontvangt voor de ELO aan het begin van het schooljaar een inlogcode. 
Daarnaast maakt de school ook gebruik van ‘open source’ leermiddelen. 
 

3.1 Betaling bij schade  
 
Wolfert Lansing schaft veel extra leermiddelen zelf aan. Wolfert Lansing is daarmee tevens 
eigenaar van de materialen en stelt de leerlingen in de gelegenheid de materialen gedurende het 
schooljaar te gebruiken. dat geldt voor het boekenpakket, maar ook andere materialen. Bij normaal 
gebruik van de leermiddelen gaan we daarom uit van een afschrijvingstermijn van meerdere jaren.  
 
Echter bij onzorgvuldig gebruik van de materialen (bijvoorbeeld beschrijven van boeken en/of 
gescheurde bladzijden of kaft) wordt de levensduur aanmerkelijk verkort en kunnen deze boeken 
vaak niet meer als representatief lesmateriaal aan een volgende lichting worden gegeven. Indien 
zich gevallen voordoen van het oneigenlijk gebruik van de boeken waardoor beschadigingen 
optreden, zal de school de ouders/verzorgers aansprakelijk stellen en zullen de kosten van de 
beschadigde materialen aan de ouders/verzorgers worden gefactureerd.  
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4. Toelichting op de diverse bijdragen 
 
A. Bijdrage extra hulpmiddelen studie  
Kopieer- en drukwerk dat buiten het reguliere onderwijsmateriaal valt, zoals flyers, nieuwsbrieven, 
weekplanners, schoolkrant, e.d.;  
Verbruiksmateriaal door leerlingen (o.a. bij de CKV-week, mens & natuur, consumptieve lessen, 
biologie, beeldend vormen en grafische lessen); ICT-applicaties, zoals digitale naslagwerken, 
digitale planners, hulpprogramma’s voor leer-/ leesproblemen, extra software bovenop de 
basisprogrammatuur (opbouw orthotheek); Centrale aanschaf kantoorartikelen t.b.v. de leerlingen; 
Lesmateriaal dat extra op papier wordt verstrekt (en tevens digitaal wordt aangeboden); Extra 
devices (laptop, iPad) ten behoeve van o.a. individuele ondersteuning bij leerlingenzorg. 
 
Readers studiebegeleiding/kamp, excursies  
Diverse activiteiten kennen een soms uitgebreide beschrijving en/of instructie. Deze omvang hangt 
samen met de aard van de activiteiten. Zo ontvangen de leerlingen voor externe activiteiten en 
schoolreizen veel informatie die niet alleen digitaal verspreid wordt.  
 
Schoolpas  
De schoolpas wordt gebruikt als identificatie in en om de school. Tevens dient de pas in ons 
gebouw om te printen en te kopiëren. De schoolpas dient ook als identificatie bij schoolfeesten.  
 
Locker  
Leerling krijgen een locker “om niet” aangeboden. De leerling betaalt wel € 10,- borg voor de 
sleutel. Zodra de leerling de opleiding beëindigt, dient hij/zij de lockersleutel in te leveren en krijgt 
hij/zij de borg terug, Raken zij de sleutel kwijt, dan kunnen zij tegen betaling van € 10,- een nieuwe 
sleutel laten maken.  
 
Schoolverzekering  
Voor de leerling sluit de Wolfert van Borselen scholengroep een doorlopende reis- en 
ongevallenverzekering af. De precieze voorwaarden zijn te vinden op onze website. De 
verzekering geldt voor activiteiten tijdens lesdagen en schoolactiviteiten in de avond en 
weekenden. 
 
B.  Bijdrage Kunst & Cultuur, Sport 
Binnen de reguliere bekostiging is een beperkt bedrag opgenomen voor culturele en 
sportactiviteiten zoals SKVR-activiteiten, sporttoernooien, museumbezoek, sportclinics, 
museumbezoek en culturele en sportieve activiteiten tijdens onder meer schoolreizen.  
 
Voor sommige buitenschoolse activiteiten kan een eigen bijdrage worden gevraagd voor 
vervoerskosten openbaar vervoer. Zonder bijdrage van de ouders zouden we het huidige 
programma niet kunnen uitvoeren. 
 
C.  Bijdrage schoolreizen 
In leerjaar 3 organiseert de school enkele schoolreizen. Voor zowel de buitenlandreizen als het 
regionale Nederland-programma zal een bedrag worden gefactureerd. De gelden van de 
ouderbijdrage zijn hier niet van toepassing. 
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D.  Bijdrage bibliotheek 
De school wil graag de leerlingen de beschikking geven over diverse lectuur/literatuur. Deze 
materialen zijn niet opgenomen in het (gratis) boekenpakket. Uit uw bijdrage wordt de 
bibliotheek/mediatheek op peil gehouden en investeert de school in een goed aanbod van 
(buitenlandse) naslagwerken en overig leesmateriaal.  
Daarnaast investeert de school in diverse buitenlandse theatervoorstellingen, English Breakfast en 
wordt veel aandacht besteed aan scholing van docenten (o.m. leermiddelenontwikkeling).  
De school werkt hierin nauw samen met bibliotheek Oostland. 
 
E.  Bijdrage klankbordgroep ouders 
De bijdrage ‘klankbordgroep ouders’ wordt beheerd door de klankbordgroep. In overleg met de 
directie wordt dit fonds benut voor bijdragen ten behoeve van zaken ten gunste van het onderwijs, 
zaken waar de leerling direct profijt van heeft.  
De school krijgt voor deze activiteiten bijvoorbeeld geen overheidsfinanciering en kan door uw 
bijdrage wel deze zaken aanschaffen: (extra) apparatuur (fototoestel, videocamera, e.d.), 
festiviteiten rondom feestdagen en overige vieringen, bijdrage aan de mediatheek, 
praktijkmaterialen in lessen, etc.  
Jaarlijks overlegt de klankbordgroep ouders met de directie over de besteding van deze gelden 
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OVERZICHT UITGAVEN OUDERBIJDRAGE PER LEERJAAR WOLFERT LANSING 2019-2020 
 
 
Bijdrage  LJ 1 LJ 2 LJ 3 LJ 4 
Extra hulpmiddelen studie € 65,00 € 65,00 € 65,00 € 49,00 
Kunst, Sport & Cultuur € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 
Bijdrage Bibliotheek € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 35,00 
Klankbordgroep ouders & leerlingen € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 
Totaal € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 154,00 
 
 

5. Tot slot 
De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld, na instemming van de MR, door de rector van de 
Wolfert van Borselen Scholengroep, de heer R. Fens en beheerd door de schoolleiding van 
Wolfert Lansing. 
 
Mocht u over dit overzicht nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact 
opnemen met Wolfert Lansing, 010 – 340 14 70 of lansing@wolfert.nl. U kunt hier ook terecht bij 
problemen bij de betaling van de bedragen. 
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