
Vrijwillige ouderbijdrage Wolfert van Borselen scholengroep

Jaarlijks ontvangt de school geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Deze 
zogenaamde lumpsum is voldoende om een goed basisaanbod voor alle leerlingen te 
realiseren. De Wolfert van Borselen scholengroep heeft echter de ambitie om meer aan te 
bieden dan het basisaanbod. Om deze extra’s te bekostigen vragen wij aan de ouders van 
onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage.
Deze vrijwillige ouderbijdrage is opgesplitst in twee delen. Een algemene bijdrage voor een 
rijker curriculum en betere studievoorzieningen voor de leerlingen en een bijdrage voor 
specifieke activiteiten zoals reizen.

Algemene vrijwillige ouderbijdrage
Op Wolfert Lyceum worden de onderstaande “extra’s” gedeeltelijk betaald vanuit de 
algemene vrijwillige ouderbijdrage. 

1. Mediatheek / open leercentrum. Op de vestiging is een voorziening aanwezig waar 
leerlingen boeken kunnen lenen, rustig kunnen studeren en literatuur kunnen 
raadplegen. De bijdrage van de ouders is onder andere bestemd voor het aanbod 
van boeken, online licenties, inrichting en voorzieningen in de mediatheek. De kosten 
van het personeel in de mediatheek vallen hier niet onder.

2. ICT bijdrage. De school investeert de school in ict-voorzieningen voor leerlingen. 
Hierbij gaat het om (een bijdrage in) devices die zonder kosten beschikbaar worden 
gesteld aan leerlingen, laptopkarren waar leerlingen gebruik van kunnen maken of 
specifieke computerlokalen. Ook alle software die nodig is om deze computers en 
laptops veilig en goed te kunnen gebruiken valt hieronder.

3. Extra curriculaire activiteiten. De Wolfert van Borselen scholengroep vindt investeren 
in een rijk cultureel en sportaanbod belangrijk en wil de leerlingen ook stimuleren om 
buiten het reguliere lesaanbod hiervan gebruik te maken. Daarom ontvangen alle 
leerlingen een Culturele Jongeren Pas (CJP-pas) en investeren alle locaties in extra 
aanbod van cultuur en sport. Daarnaast vinden wij sfeer verhogende activiteiten van 
groot belang. Zoals bijvoorbeeld uitstapjes met de mentor, teambuildingsactiviteiten, 
activiteiten rond de feestdagen en bijzondere evenementen zoals de kolderdag en 
diploma-uitreikingen. 

4. Bijdrage voor vakken met hoge gebruikerskosten. Leren doen we niet alleen uit 
boeken, soms is het goed om dit leren ook in de praktijk te doen. Dit soort 
praktijklessen zijn echter een stuk duurder dan reguliere lessen. Onder andere 
vanwege de verbruiksmaterialen en instrumenten die hiervoor nodig zijn. Daarom 
wordt vanuit de vrijwillige ouderbijdrage geïnvesteerd in meer budget voor dit soort 
vakken.

5. Bij Wolfert Lyceum is sprake van een ouderraad en een 
leerlingenraad/activiteitencommissie. Een deel van de vrijwillige ouderbijdrage wordt 
aan deze raden toebedeeld als budget. De ouderraad en de leerlingenraad (onder 
begeleiding van een docent) besluiten vervolgens waaraan dit budget besteed wordt. 

Eenmaal per jaar wordt een factuur verstuurd via WisCollect, ouders kunnen zelf bepalen of 
de factuur wordt geaccepteerd en of er in één keer of in termijnen wordt betaald. Alle 
leerlingen kunnen deelnemen aan deze activiteiten en gebruik maken van deze faciliteiten.



Specifieke bijdrage reizen
Vanuit de specifieke bijdrages wordt het reisprogramma van de school betaald. Ouders 
kunnen vooraf aangeven of zij wel of niet willen betalen voor een reis. Leerlingen van de 
Wolfert van Borselen scholengroep zullen conform de wet Kwint Westerveld nooit worden 
uitgesloten van deelname aan een reis als hun ouders de kosten daarvan niet willen of 
kunnen betalen. Echter: indien er onvoldoende ouders bereid zijn om te betalen voor de reis 
dan wordt de reis voor de hele groep geannuleerd. Kostendekking is hierbij het uitgangspunt. 
De locatiedirectie neemt hierover het besluit. Ouders die aangeven wel te willen betalen 
gaan hiermee ook een betalingsverplichting aan, zodat de school voldoende zekerheid heeft 
om verplichtingen aan te gaan voor de reis. Het reisprogramma en de kosten per reis staat 
vermeld op de website en in de schoolgids van iedere vestiging. Er zal per reis een aparte 
factuur worden verstuurd via WisCollect, die afhankelijk van het moment van versturen ook 
in termijnen voldaan kan worden.

Instemming medezeggenschapsraad
De hoogte van de algemene vrijwillige ouderbijdrage  wordt jaarlijks vastgesteld door de 
centrale directie met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 
Jaarlijks worden de uitgaven die mede bekostigd zijn vanuit de algemene vrijwillige 
ouderbijdrage ook verantwoord aan de MR en na deze verantwoording op de website van de 
school geplaatst. Tevens wordt dan verantwoording afgelegd over de specifieke bijdrages 
voor de reizen, die niet meer dan kostendekkend mogen zijn.


