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TOELICHTING JAARLIJKSE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
schooljaar 2018 - 2019  Wolfert College 

 
Onderwijs kost geld: van schoolreis/werkweek tot schoolpas, van verzekering tot 
schoolactiviteiten. Ongetwijfeld wilt u weten waaraan het geld (de ouderbijdrage) wordt 
besteed. Niet alle ouders/verzorgers en leerlingen weten precies hoe het zit met de 
ouderbijdrage die scholen mogen vragen. Met onderstaande informatie willen wij u 
duidelijkheid verschaffen over de besteding van de ouderbijdrage. 
 
1. Ouderbijdrage  

Voor elk jaar is er een overzicht van de kosten die gemaakt worden. Per leerjaar kunnen 
die echter verschillen. In de leerjaren 2 en 4 gaan de leerlingen bijvoorbeeld op 
werkweek. De kosten vallen in deze leerjaren dan ook hoger uit dan in andere leerjaren. 
Hieronder vindt u een nadere specificatie van de kosten per leerjaar.  

 

2. Verantwoording  
De directie van Wolfert College legt middels het financieel jaarverslag verantwoording af 
over de overige bijdragen. 
 

3. Waarom  een ouderbijdrage?                                                                                                                                               
Wolfert College vraagt aan ouders een bijdrage in de kosten. Gezien het feit dat 
Wolfert College kwaliteitsonderwijs in een kwalitatief hogere leeromgeving wil bieden 
en extra activiteiten in haar curriculum heeft staan, zoals het cultuurtraject in 
samenwerking met de SKVR en andere kunst- en sportactiviteiten is ter 
verwezenlijking hiervan ook hier de ouderbijdrage hard nodig. We proberen de kosten 
uiteraard wel zo laag mogelijk te houden. We hanteren hierbij de gedragscode 
'schoolkosten Voortgezet Onderwijs'.  
 

Er is de afgelopen jaren veel aandacht geschonken aan de bijdrage die de scholen aan 
ouders/verzorgers vragen. De invoering van de regeling ‘gratis schoolboeken’ bracht 
echter ook onduidelijkheid met zich mee over hetgeen wel of niet onder deze regeling 
zou vallen. Zo vallen bijvoorbeeld  woordenboeken, atlassen en andere naslagwerken, 
die thuis gebruikt worden niet onder de regeling ‘gratis schoolboeken’. De vergoeding 
die de school van de overheid ontvangt om de boeken gratis te verstrekken is tevens 
bedoeld om lesmaterialen voor het onderwijsproces te betalen. Voor deze kosten mag 
de school geen vergoeding in rekening brengen bij de ouders. Voor extra activiteiten 
en extra leermiddelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het onderwijsleerproces mag 
de school wel een bijdrage vragen. Indien een ouder ervoor kiest deze bijdrage niet te 
betalen dan kan de betrokken leerling niet deelnemen aan bijzondere les- en 
buitenroosteractiviteiten. De school dient dan voor een vervangende opdracht te 
zorgen. 
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De ouderbijdrage is opgedeeld in  
A. Schoolvoorzieningen 
B. Schoolactiviteiten 
C. Communicatie en planning 
 
Schoolvoorzieningen: 
 

 
A1. Kopieer en drukwerk 

 Kopieer-  en drukwerk dat buiten het standaard onderwijsmateriaal valt, zoals    
opdrachten voor bepaalde lesactiviteiten, introductieboekjes, examenboekjes,  
PTA-boekjes, nieuwsbegrip,  ABC toets, materiaal voor opvang lessen. 

 

A2. Specifiek vakmateriaal 
 Specifiek vakmateriaal voor leerlingen o.a. bij de vakken Beeldende Vorming, 

kunstvakken, lichamelijke opvoeding, camera’s en videoapparatuur voor de kunst 
en cultuur lessen. 
 

A3. Schoolpas 
 De schoolpas wordt gebruikt als middel van identificatie in en buiten de school. 

Tevens dient de schoolpas voor het gebruik van de mediatheek op de Bentincklaan, 
biedt de mogelijkheid om te kunnen printen in ons schoolgebouw, en verschaft 
toegang tot diverse schoolfeesten. De pas wordt tevens gebruikt als 
toegangsmogelijkheid tot bepaalde ruimtes in het gebouw. Deze pas met Mifare 
technologie blijft twee jaar in gebruik. Bij verlies of beschadiging wordt tegen 
betaling van € 9,00 een nieuw pasje verstrekt. 
 

A4. Gebruik kluisje 

 Ieder leerling kan gebruik maken van een kluisje om zijn/haar spullen veilig in op te 
bergen. Het spreekt voor zich dat de originele sleutel onbeschadigd ingeleverd dient 
te worden op het moment dat uw zoon/dochter de school verlaat. Bij verlies wordt 
tegen betaling van € 10,00 een nieuwe sleutel verstrekt.  

    De school stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. 
De kluisjes van de leerlingen kunnen door daartoe aangewezen personeelsleden van 
de school zonder voorafgaande waarschuwing worden gecontroleerd. Het is niet 
mogelijk om apart een kluisje te huren.  
 

A5. Schoolverzekering 

 Voor alle leerlingen sluit de Wolfert scholengroep een permanente reis- en 
ongevallenverzekering af. De precieze voorwaarden zijn te vinden op de site. De 
leerling hoeft zich dus niet apart te verzekeren voor de reis van en naar school. De 
verzekering geldt eveneens voor activiteiten tijdens lesdagen en schoolactiviteiten in 
de avond en weekenden. 
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A6. Bijdrage literatuur / bibliotheek/leeshoek 

 Bij de lessen in de (vreemde) talen willen we graag de leerlingen de beschikking geven over 
leesboeken in verband met het literatuuronderwijs. Deze boeken zijn niet opgenomen in het 
(gratis) boekenpakket. Uit de bijdrage wordt ( per vaksectie) de mediatheek op peil 
gehouden en zodoende steeds met benodigde materialen aangevuld. Een leeshoek is 
aangeschaft en wordt onderhouden.  
 
 

A7. Readers studiebegeleiding en reizen / excursies 

 Diverse activiteiten kennen een soms uitgebreide beschrijving en/of instructie. Deze 
druk- of kopieerkosten hangen samen met de aard van de activiteit(en). Zo 
ontvangen de leerlingen voor reizen naar het buitenland, werkweken en speciale 
lesopdrachten veel informatie die (helaas) niet altijd digitaal verspreid kan worden. 

 
 

B. Schoolactiviteiten  

 Binnen de reguliere bekostiging is een beperkt bedrag opgenomen voor culturele- en 
sport- activiteiten. Wolfert College biedt door de leerjaren heen een rijk buitenschools 
programma zoals bv. SKVR-activiteiten, sporttoernooien, talentenmiddagen, 
museumbezoeken, sportclinics, havenexcursie, examenviering, culturele activiteiten 
tijdens school- en werkweken, toneel etc. Zonder bijdrage van de ouders zouden we 
het huidige programma niet kunnen uitvoeren. 

C.  Communicatie en studieplanning 

 ICT-bijdrage: waaronder licenties software, chromebooks voor gebruik in de klas, 
taalperfect, examenprogramma’s, studieloopbaanoriëntatie, computerwerkplekken 
voor leerlingen met print en kopieervoorzieningen. Maar ook zaken als posters voor 
in lokalen. 

 
 

Reizen en of werkweken (vanzelfsprekend) 
Op Wolfert College maken de reizen en of werkweken onderdeel uit van het lesprogramma. 
Deelname is dus vanzelfsprekend. De kosten hiervoor worden vanzelfsprekend zo laag 
mogelijk gehouden en vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage. U ontvangt hiervoor een 
aparte rekening. 
 

Tot slot  
De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks, na instemming van de MR, door de rector van de 
Wolfert van Borselen scholengroep, de heer R. Fens, vastgesteld en wordt beheerd door de 
schoolleiding van Wolfert College. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 
uiteraard contact opnemen met de directeur van Wolfert College, de heer G.J. van Melick 
via telefoonnummer 010-8928380 of per mail aan GME@wolfert.nl). 
 
 
 

De ouderbijdrage voor schooljaar 2018/2019  is een bedrag van  € 127,00  
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