Bepalingen ouderbijdrage Wolfert Tweetalig 2021-2022
Wolfert Tweetalig heeft al acht jaar het predicaat Excellente School. Dat is een predicaat voor scholen met bijzondere
kwaliteiten. Naast uitstekend onderwijs hebben excellente scholen een specifiek en uniek profiel. Ook Wolfert Tweetalig dus.
Leerlingen van Wolfert Tweetalig en hun ouders kiezen bewust voor de tweetalige opleiding van de school met alle extra’s
die daarbij horen. Daarom vraagt Wolfert Tweetalig ouders om akkoord te gaan met een jaarlijkse ouderbijdrage van
€ 890,-. Met die ouderbijdrage betalen wij extra personele inzet, internationale excursies en vele andere extra’s waar de
school geen bijdrage van het Ministerie van Onderwijs voor ontvangt. Zonder betaling van de ouderbijdrage kan de school
deze extra activiteiten niet bekostigen.
Deze ouderbijdrage is als volgt tot stand gekomen:
1. De ouderbijdrage voor het tweetalig onderwijs bedraagt in schooljaar 2021-2022 voor alle leerjaren € 890,-. Dit 		
bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de directie van Wolfert Tweetalig in nauw overleg met het bestuur van de 		
Oudercommissie en na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR).
2.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de volgende extra’s:
• Algemene schoolkosten die verband houden met een tweetalige opleiding, zoals het aantrekken van 		
gekwalifceerde Engelstalige docenten (native speakers),
• Een speciaal introductieprogramma,
• De aparte IB-Engels examenkosten,
• De aparte Cambridge en IGCSE examenkosten,
• De aparte AP Comparative Governance & Politics examenkosten,
• Internationale reis-, verblijf- en cursuskosten, zoals:
о de taalcursus in Bath-Engeland,
о de cultuurreis naar Dublin-Ierland,
о de uitwisselingsprogramma’s in leerjaar 3,
о de Internationale Maatschappelijke Stage (IMAS),
о het COS programma (Cultuur, Ontspanning en Sport, waaronder de Cultural Evenings, excursies, theater- en
concertbezoeken en projecten i.s.m. SKVR).
Ouders die de bijdrage voor het tweetalig onderwijs onverhoopt niet betalen, nemen in eerste instantie contact
op met het studiefondstto, meedoeninrotterdam om te kijken of zij in aanmerking komen voor financiële
ondersteuning. Mocht dit onvoldoende uitkomst bieden, dan nodigen wij hen uit voor een gesprek om tot een
oplossing te komen. U kunt natuurlijk ook zelf een afspraak maken via tweetalig@wolfert.nl. Uitgangspunt is dat
geen enkele leerling uitgesloten wordt van het tweetalig onderwijs om financiële redenen.
Graag wijzen wij u erop dat deelname aan werkweken, reizen, uitwisselingsprogramma’s in de verschillende
leerjaren (in binnen- en buitenland) en aan het curriculum TTO verplicht is voor elke leerling om in aanmerking
te komen voor een diploma van Wolfert Tweetalig. Dit geldt nadrukkelijk ook voor het zijn van een ontvangende
partij bij de uitwisselingsprogramma’s.

3.

Bij tussentijds vertrek van Wolfert Tweetalig vóór 31 december 2021 wordt 50% van de ouderbijdrage TTO van het
betreffende schooljaar gerestitueerd. Bij tussentijds vertrek na 1 januari 2022 vindt er geen restitutie van de 		
betaalde ouderbijdrage plaats.

Wolfert Tweetalig • Bentincklaan 280 • 3039 KK • Rotterdam • 010 - 8907700 • wolfert.nl/tweetalig • tweetalig@wolfert.nl

