Vrijwillige ouderbijdragen 2018 – 2019
I. Inleiding
Naast het verzorgen van regulier onderwijs, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich
maatschappelijk en persoonlijk ontwikkelen. Daarom bieden wij extra diensten en activiteiten aan.
Omdat de overheid de extra diensten en activiteiten niet financiert, vragen wij ouders elk jaar een
bijdrage om deze kosten te dekken. Deze bijdrage is altijd vrijwillig en heeft géén invloed op de
mogelijkheid onderwijs te volgen. Uitzondering hierop vormen de kosten die verbonden zijn aan
het volgen van een speciale studierichting. De keuze voor die studie is een vrijwillige, maar als u
daarvoor kiest, ontstaat de verplichting de bijbehorende kosten te voldoen. Op College Den
Hulster zijn de kosten als volgt onderverdeeld:
1. Gratis voorzieningen:
a.

Lesmateriaal, waaronder:
● Schoolboeken
● Proefwerkpapier
● Schoolpas
● Materiaalkosten handvaardigheid, techniek en tekenen
b. Activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma, waaronder:
● Cultuur/sportactiviteiten
● Reizen die onderdeel uitmaken van het lesprogramma

2. Niet verplichte onderdelen waarvoor ouders kunnen kiezen:
a.
Het OGVO service pakket, bestaande uit diensten en activiteiten die niet of maar deels
door de overheid bekostigd worden en die als doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke
ontwikkeling van de leerling te bevorderen en inzichtelijk te maken (wordt in OGVO-verband met
instemming van de GMR vastgesteld. Afgesproken is om de vrijwillige ouderbijdrage van het
OGVO servicepakket af te bouwen in 3 jaar. Dit betekent: 16-17: €36,- , 17-18: €24,- , 18-19: €12,en 19-20 €0,- )
b.
Het gebruik van een garderobekastje
c.
Ondersteunend lesmateriaal, zoals atlassen en woordenboeken en gebruik mediatheek
d.
Vrijwillige excursies en activiteiten
e.
Bijdragen voor buitenschoolse- en introductieactiviteiten
f.
Specialisaties
 TTO Engels (HAVO en VWO)
 Da Vinci class
 Technasium
 Sportklas
 LOOT leerlingen (Topsport)
 Judoklas
 Volleybalklas
 Fashionklas
g.
Overige activiteiten
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3. Materialen die door ouders aangeschaft dienen te worden (afhankelijk van studierichting
en eventueel via school):
a.
b.
c.
d.
e.

Schrijfgerei, rekenmachines, USB-sticks, etc.
Gymkleding
Gereedschap of specifieke leermiddelen
Kleding en veiligheidsschoenen
etc.

II. Betaling vrijwillige ouderbijdrage
ad. 1 Gratis voorzieningen
a.

Lesmateriaal, waaronder schoolboeken
Onder het begrip lesmateriaal vallen de leer- en werkboeken en licenties die via een extern
boekenfonds en/of uitgever ter beschikking worden gesteld. Hiervoor ontvangt College Den
Hulster een bijdrage van het Ministerie van OCW en de kosten voor deze middelen worden
dan ook niet bij ouders in rekening gebracht. Er wordt ook geen bijdrage in de
handelingskosten of een vrijwillige borg gevraagd. Proefwerkpapier en de schoolpas
worden kosteloos ter beschikking gesteld. Verder valt onder deze definitie het materiaal dat
tijdens praktijklessen, zoals handvaardigheid (klei, hout, etc.), wordt gebruikt.
b. Verplichte onderdelen die vanwege het verplichte karakter deel uitmaken van het
lesprogramma. Dit zijn activiteiten die onderdeel uitmaken van het lessenpakket en
waaraan leerlingen verplicht zijn deel te nemen.

ad. 2 Niet verplichte onderdelen
Voor de hieronder genoemde activiteiten of materialen kan een bijdrage in de totale kosten
gevraagd worden. Uitgangspunt daarbij is dat het betalen van deze bijdrage vrijwillig is. Ouders
hoeven de geboden faciliteiten dus niet af te nemen. Doen zij dat wel dan ontstaat ook de
verplichting de bijbehorende bijdrage te betalen. In de volgende gevallen kunnen ouders en/of
leerlingen geen gebruik maken van de geboden faciliteit als zij de daarbij horende bijdrage niet
wensen te betalen:
● de faciliteiten zijn niet noodzakelijk om onderwijs te kunnen volgen op College Den Hulster (bv
gebruik van een garderobekastje, deelname aan een schoolreis, etc.)
● er is een gratis alternatief (bv regulier VWO in plaats van tweetalig VWO).
Bij de onderstaande beschrijving van de individuele posten wordt telkens aangegeven welke actie
ondernomen wordt bij het niet betalen van de vrijwillige bijdrage, zodat ouders een afgewogen
keuze kunnen maken.

a.
OGVO-servicepakket
€ 12,- (was €24,-)
Binnen de GMR is een afbouwregeling afgesproken wat betreft de vrijwillige ouderbijdrage van het
OGVO-servicepakket: Het bedrag voor aankomend schooljaar is € 12,- en bestaat uit:
 De WIFI voorziening, zodat leerlingen op elke plek binnen de school kunnen werken
met mobiele apparaten. Ook krijgen alle leerlingen en ouders een account voor
Magister waarmee ze thuis de roosters, cijfers en de elektronische leeromgeving
kunnen inzien.
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de extra inzet van sfeerkeepers (pedagogische conciërges) om de sociale veiligheid
en leefbaarheid in de school en directe leefomgeving te waarborgen.
extra begeleiding: o.a. remedial teaching, faalangstreductietraining, ondersteuning
op het gebied van dyslexie, sociale vaardigheidstraining etc.
culturele activiteiten en thema-avonden

b. Garderobekastje:

€ 10,-

Leerlingen wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een garderobekastje.
Indien ervoor wordt gekozen de bijdrage niet te betalen wordt een garderobekastje niet ter
beschikking gesteld.
c.
Bijdrage in ondersteunend lesmateriaal:
€ 15,- (was €10,00)
Ondersteunend lesmateriaal voor klassikaal gebruik welke niet uitgeleend of mee naar huis
genomen mogen worden. Tot het ondersteunend lesmateriaal wordt o.a. gerekend:
 Bibliotheek (uitgebreid abonnement): o.a. ondersteuning profielwerkstukken,
begeleiding stages, auteursbezoek, diverse workshops en activiteiten,
brugklasbezoeken, stud care.
 klassensets atlassen, woordenboeken;
 faciliteiten in de studiecentra, mediatheek, schoolcomputers.
Voor deze materialen wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd. Leerlingen kunnen over het
algemeen gebruik maken van dit ondersteunend lesmateriaal ongeacht een betaling van die
vrijwillige bijdrage.
e.

Vrijwillige excursies en activiteiten


Schoolreis

€ 32,-

Leerjaar 1 tot en met 3 heeft aan het einde van het schooljaar een schoolreis. Betaalt men
deze vrijwillige bijdrage niet, dan nemen leerlingen in principe niet deel aan de activiteit.
Voor hen wordt op die momenten een aangepast lesprogramma aangeboden.

 Motorshow Essen / AutoRai

€ 26,

Leerlingen die kiezen voor de VMBO opleiding motorvoertuigentechniek gaan in het derde
en vierde leerjaar het ene jaar op excursie naar de Motorshow Essen en het andere jaar
naar de AutoRAI Amsterdam.


Buitenschoolse activiteiten

€ 15,- tot € 30,

Iedere leerling heeft jaarlijks één of meerdere activiteiten met zijn/haar klas of mentorgroep.
Het kan hierbij gaan om uitstapjes, klassenavonden, Kerstvieringen, etc.
 Voor de klassen 1 en 2 van het VMBO bedraagt de vrijwillige bijdrage € 20,-.
 Voor de klassen 3 en 4 van het VMBO bedraagt de bijdrage €15,-.
 Voor de klassen 1 tot en met 3 van Havo/VWO bedraagt de bijdrage € 20,-.
 In de leerjaren 5 en 6 van het VWO en leerjaar 5 Havo bedraagt de bijdrage € 25,-.
 In leerjaar 4 van het Havo en VWO bedraagt de bijdrage € 30,-. (In verband met de
overstap van onderbouw naar bovenbouw, worden extra activiteiten aangeboden,
met als doel dat leerlingen elkaar in korte tijd beter leren kennen.)


Introductieactiviteiten VMBO

€ 15 of € 25,3

Aan het begin van het schooljaar worden introductie-activiteiten georganiseerd. Voor de
onderbouw bedraagt de bijdrage € 25,-, voor de bovenbouw € 15,-.

f.

Opleidinggebonden
Afhankelijk van de keuze voor een bepaalde opleiding of aanvullend leerprogramma
worden kosten in rekening gebracht. De keuze voor de desbetreffende opleiding of
aanvullend programma, impliceert ook het voldoen van de bijbehorende kosten.


Tweetalig onderwijs (TTO Engels Havo en VWO)

€ 475,- (was €450)

De bijdrage wordt aangewend voor extra deskundigheidsbevordering van docenten,
die in het Engels les moeten geven, en extra activiteiten die het niveau verhogen.
Denk aan uitwisselingen met het buitenland, studiereizen naar Engeland (Hastings,
Cambridge) en Ierland (Dublin), Engelse theatervoorstellingen en culturele
activiteiten. Ouders ontvangen apart uitgebreide informatie over het tweetalig
onderwijs en daaraan verbonden kosten.


Da Vinci

€ 25- (totaal €500,-)

Uitbreiding van het tweetalig onderwijs met een speciaal programma van
individuele, project- en begeleidingsactiviteiten. Hiermee wordt een vervolg
gegeven aan de speciale programma's van initiatieven voor hoog- en
meerbegaafden in Venlo en omgeving. Ouders ontvangen apart uitgebreide
informatie over het Da Vinci programma en daaraan verbonden kosten.


Sportklas (leerjaar 1 en 2)

€ 110,-

Verdieping van bekende onderdelen uit het normale LO-programma en een aantal
nieuwe en uitdagende bewegingssituaties. Ouders ontvangen apart uitgebreide
informatie over de sportklas en daaraan verbonden kosten.


Extra garderobekastje LOOT-leerlingen (Landelijke Organisatie Onderwijs en
Topsport)
€ 10,Leerlingen met een NOC*NSF-status nemen in voorkomende gevallen extra
sportuitrusting mee naar school. Om deze uitrusting tijdens de reguliere lestijden op
te bergen kan een extra garderobekastje gehuurd worden.



Fashionklas

€50,-

Uitbreiding voor leerlingen die van fashion houden. Deze leerlingen ontwerpen een
volledige eigen collectie die ze uiteindelijk gaan presenteren. De kosten zijn voor
materiaal, diverse workshops en excursies en een fotoshoot.


Volleybalklas

€200,-

Bestemd voor toptalenten volleybal naast hun reguliere lessen extra uren volleybalen performancetraining aangeboden krijgen. Er wordt een bijdrage gevraagd om
o.a. de (gediplomeerde) trainers te betalen.


Judoklas

€200,-

Bestemd voor toptalenten judo die naast hun reguliere lessen extra uren judo
performancetraining aangeboden krijgen. Er wordt een bijdrage gevraagd om o.a.
de (gediplomeerde) trainers te betalen.
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g. Facultatieve kosten
Als verdieping van het onderwijs of als ontspanning worden een aantal niet-verplichte
activiteiten georganiseerd. Het betreft hierbij voornamelijk buitenlandse reizen en
vrijetijdsactiviteiten (bv Hulster Movies of een skikamp). Deelname aan deze activiteiten is
uiteraard niet verplicht. De kosten voor deze activiteiten worden jaarlijks vastgesteld. De
hoogte van de kosten kan fluctueren. Voorafgaand aan deelname wordt hierover informatie
verstrekt. De kosten van deze activiteiten worden gedurende het schooljaar apart
gefactureerd. Waar mogelijk wordt gespreide betaling aangeboden.
Ad 3. Materialen die aangeschaft moeten worden (afhankelijk van studierichting en
eventueel via school)
Voor het volgen van onderwijs op College Den Hulster dienen leerlingen over bepaalde materialen
te beschikken. Als service wordt in sommige gevallen aangeboden deze artikelen via school aan te
schaffen. Hiermee wordt gegarandeerd dat de materialen aan de juiste specificaties voldoen.
Aanschaf via school is echter altijd vrijwillig, uitgezonderd materialen onder punt 3.3 Het betreft:
1. Woordenboeken, atlassen, klappers, schriften, schrijfmateriaal e.d. dienen door ouders
aangeschaft worden. Zowel woordenboeken als atlassen zijn wel op school aanwezig maar
mogen niet meegenomen worden naar huis. Voor het vak Beeldende Vorming in de
brugklas dient een HB potlood, een 2B potlood en een gum aan te schaffen (zie ook bijlage
1).
2. Gymkleding voor het volgen van de lessen LO is gymkleding verplicht. Gymkleding dient te
voldoen aan bepaalde eisen (zie bijlage 1). Ouders dienen deze kleding zelf aan te
schaffen.
3. In het VMBO kunnen leerlingen vanaf de derde klas o.a. kiezen voor de vakopleidingen
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Mobiliteit en
Transport (M&T), Economie en Ondernemen (E&O) en Zorg en Welzijn (ZW). Aan deze
studierichtingen kunnen extra kosten zijn verbonden (m.n. gereedschap en kleding).
Ouders kunnen deze materialen via de school aan te schaffen. Daarmee is geborgd dat
leerlingen over de juiste materialen beschikken.

4.

Vakopleiding

Materiaal

Kosten (indicatie)

BWI
PIE/M&T/BWI
PIE
M&T/PIE/BWI
Z&W

Gereedschap
Kleding
Gereedschap
Veiligheidsschoenen
Kleding

€ 220,€ 50,€180,€ 30,€ 25,-

Rekenmachines
Leerlingen mogen vanaf de eerste klas een rekenmachine gebruiken. Vanaf leerjaar 4 havo
en vwo dienen leerlingen voor sommige vakken ook te beschikken over een grafische
rekenmachine. Ouders dienen deze rekenmachines zelf aan te schaffen.

5.

Aanvullende kosten
Soms kan het nodig zijn aanvullende kosten te maken. Bijvoorbeeld voor activiteiten in het
kader van de keuze van de vervolgstudie (reiskosten), speciale vakken (museumbezoek,
tekenmap. etc.). Ouders ontvangen aanvullende informatie over deze aanvullende kosten.
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III. Betaling vrijwillige ouderbijdrage
De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage gaat digitaal met behulp van het softwarepakket WIS
Collect. In de tweede helft van september ontvangen alle ouders per mail een directe link naar
WIS Collect. Door op de link te klikken, verschijnt de factuur in beeld waarop u kunt aangeven van
welke diensten en activiteiten u gebruik wilt maken. De factuur kunt u vervolgens betalen met
iDEAL via uw eigen bank of via een overschrijving.
Indien ouders er voor kiezen de vrijwillige bijdrage voor klassen-/mentoractiviteiten, introductie,
excursies of andere activiteiten niet te betalen, nemen leerlingen in principe niet deel aan klassenactiviteiten en -uitstapjes. Als activiteiten onder schooltijd worden georganiseerd, wordt voor
leerlingen die niet aan die activiteit deelnemen een aangepast lesprogramma opgesteld.
Verdere informatie over Reductie en kwijtschelding, stichting leergeld, Jeugdcultuurfonds en
Jeugdsportfonds zie bijlage 2.

Bijlage 1: Speciale vakgebonden eisen
1. Kledingeisen Lichamelijke Opvoeding
● wit t-shirt
● zwarte korte broek
● gymschoenen (met niet afgevende zolen)
2. Beeldende vorming
● HB-potlood
● 2B-potlood
● gum

Bijlage 2
Reductie- en kwijtscheldingsregeling Onderwijsgemeenschap Venlo e.o.
Bij uitzondering kan gebruik gemaakt worden van een reductie- en
kwijtscheldingsregeling.
Van deze regeling kan uitsluitend gebruik gemaakt worden onder strikte
voorwaarden.
Om in aanmerking te komen voor deze regeling dienen de ouders/verzorgers minimaal één
van onderstaande documenten te overleggen aan de financiële administratie van de
onderwijsgemeenschap:
 een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat de ouders/verzorgers een
bijstandsuitkering ontvangen, of,
 een document waaruit blijkt dat er een schuldsaneringsregeling volgens
WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) getroffen is.
Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient men contact op te nemen met de centrale
financiële administratie van de onderwijsgemeenschap (Tel. 077- 3590500).
De financiële administratie beoordeelt elke situatie afzonderlijk en neemt een besluit over de
toepassing van deze regeling.
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Op reeds voldane schoolrekeningen wordt geen reductie of kwijtschelding verleend.

Ouders kunnen tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur,
Onderwijsgemeenschap Venlo eo, t.a.v. de heer J. Leijsten (financiële administratie), Postbus
270, 5900 AG VENLO.
Stichting leergeld
Op school meedoen is noodzakelijk voor kinderen, maar kan ook kostbaar zijn. Meer informatie
vindt u op www.fondsenvenlo.nl.
Ouders met een krappe portemonnee kunnen hun kinderen vaak niet aan sociale activiteiten laten
meedoen. Stichting leergeld springt bij om dat te voorkomen.

Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds Venlo
Het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds Venlo biedt kinderen van ouders/verzorgers die
leven op of rond het sociale minimum de ruimte om te groeien en hun sportieve en sociale talenten
te ontwikkelen (zie daartoe ook www.jeugdfondsenvenlo.nl) . Een aanvraag loopt altijd via de
contactpersoon van school. Voor College Den Hulster is dat:
Dhr. R. Vercoulen (LO-docent)
ravercoulen@ogvo.nl
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