
Schooljaar 2020-2021

De overheid draagt zorg voor een sobere financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd willen wij vanuit onze visie 

op onderwijs en op de ontwikkeling van onze leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering (lump-

sum) daadwerkelijk mogelijk is. Met elkaar willen wij onze belofte van ‘heel de mens’ immers blijven waarmaken 

voor onze leerlingen.

Om dat mogelijk te maken vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage van

Euro 118 per schooljaar.

Met onze Ouderraad bespreken en evalueren wij op jaarlijkse basis voor welke doeleinden deze vrijwillige ouderbi-

jdrage wordt ingezet. Hieronder staat een weergave van de diverse activiteiten ten behoeve waarvan de bijdrage

wordt aangewend, met een percentuele verdeling ten aanzien van de gerelateerde kosten.

Totale vrijwillige ouderbijdrage: Euro 118 per leerling per schooljaar, ter ondersteuning van de volgende activiteiten (%):

- Activiteiten gerelateerd aan onze identiteit en de Ignatiaanse Pedagogiek (reflecties, vieringen, Allerzielen etc.) 

- Extra activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

- Extra ondersteuning en volgen van leerlingen via toetsen en examens 

- Extra leer- en hulpmiddelen (b.v. camera’s om filmpjes te maken of speciale extra software)

- Reproductiekosten gerelateerd aan communicatie voor allerhande speciale en/of extra schoolactiviteiten 

- Speciale ICT-voorzieningen (b.v. wifi in hele gebouw)

- Schoolactiviteiten (diploma-uitreikingen informatie-avonden, sportdagen, projectweken, huur gebouw) 

- Activiteiten voor ouders & leerlingen (ouderavond, activiteiten Veilige School, OnStage. Leerlingenraad,  

promotieteam brugklas, etc. )
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Incidentele kosten

Naast de kosten van leermiddelen en de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden 

aangesproken voor de kosten van activiteiten, kluisverhuur, excursies en werkweken die bij het lesprogramma 

horen. Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde 

vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van de kosten.

In bepaalde gevallen kunnen ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. 

Op onze website staat hier meer informatie over. 
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