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Bepaling ouderbijdrage  
 

De verplichte ouderbijdrage die scholen voor tweetalig onderwijs vragen, valt onder het begrip 

“een andere dan een bij of krachtens de wet geregelde bijdrage” zoals bedoeld in de eerste zin 

van art.27, tweede lid WVO.  

Leerlingen van Wolfert Tweetalig en hun ouders hebben bewust gekozen voor de tweetalige 
opleiding van de school met extra’s en niet voor de normale havo/vwo-opleiding. Daarmee 
verplichten zij zich tot het betalen van de ouderbijdrage die hoort bij Wolfert Tweetalig. 
 
Bij de verplichte ouderbijdrage voor Wolfert Tweetalig behoren de volgende bepalingen: 
 
1. De ouderbijdrage Tweetalig onderwijs (TTO)  bedraagt in schooljaar 2018-2019 voor elk 

schooljaar en voor alle leerjaren € 890,00. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks 
door de directie van Wolfert Tweetalig in overleg met het bestuur van de Oudercommissie en 
na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) van de school vastgesteld. Verhoging 
van de ouderbijdrage TTO is alleen mogelijk bij de start van een nieuw schooljaar. 

 
2. De ouderbijdrage TTO wordt aangewend voor: 

 Algemene schoolkosten, veroorzaakt door de tweetalige opleiding,  

 Onderwijskosten zoals IB-Engels-examenkosten,  

 Internationale reis- en cursuskosten o.a.: 

 introductieprogramma 

 de taalcursus in Bath, Engeland, 

 een uitwisselingsprogramma met bijvoorbeeld Duitsland en Italië,  

 internationale maatschappelijke stage, 

 COS-programma (COS = Cultuur, Ontspanning, Sport) waaronder de Cultural 
Evenings, excursies, theater- en concertbezoek en de projecten i.s.m. de Stichting 
Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) 

 Individueel gebruik van locker en schoolpas, 

 Administratiekosten,  

 Kosten in verband met het aantrekken van native-speakers. 
 
Toelating tot de speciale voorzieningen behorende bij en integraal deel uitmakende van het 
tto-programma, is alleen mogelijk nadat door de betaal plichtige ouder/verzorger schriftelijk is 
verklaard, middels een handtekening onder het formulier ‘verplichte ouderbijdrage tto’, de 
totaal jaarlijks verschuldigde ouderbijdrage binnen de in dit formulier gestelde termijnen wordt 
voldaan. De overeenkomst blijft geldig gedurende de gehele periode dat de leerling 
ingeschreven is bij Wolfert Tweetalig. 
 

3. Bij tussentijds vertrek van Wolfert Tweetalig vóór 31 december wordt 50% van de 
ouderbijdrage TTO van het betreffende schooljaar gerestitueerd. Bij tussentijds vertrek na 1 
januari vindt er geen restitutie van de betaalde ouderbijdrage plaats. 

 
4. Met het bestuur van de Oudercommissie is jaarlijks overleg over de begroting van de tto-

programma’s. 
 
5. De MR heeft instemmingsbevoegdheid t.a.v. de besteding en de hoogte van de 

ouderbijdrage. In de MR wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde en het te voeren 
financiële beleid. Dit geldt ook voor het beleid t.a.v. de besteding van de specifieke TTO-
gelden.         

http://www.wolfert.nl/tweetalig

