
Schooljaar 2020 - 2021

Vanuit onze visie op onderwijs en op de ontwikkeling van onze leerlingen willen wij hen meer bieden dan wat op 

basis van de financiering door de overheid mogelijk is. Naast het verzorgen van regulier onderwijs maken wij ons 

sterk voor verdieping van het onderwijs (ontwikkeling van hoofd, hart en handen). Dit doen wij door middel van 

extra activiteiten, die ten doel hebben een prettig schoolklimaat en de maatschappelijke en persoonlijke ontwik-

keling van de leerling te bevorderen.

Wij gaan er vanuit dat ouders/verzorgers hier ook het belang van inzien en dat zij het belangrijk vinden dat de 

leerling deel neemt aan de door de school verzorgde extra activiteiten. Met elkaar willen wij zo onze belofte dat wij 

‘heel de mens’ willen ontwikkelen blijven waarmaken.

Om wat hierboven staat mogelijk te maken vragen wij aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage van 

€ 118,00 per schooljaar. Met onze Ouderraad bespreken en evalueren wij ieder jaar voor welke doeleinden deze 

vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet.

Hieronder staan de diverse activiteiten waarvoor de bijdrage wordt gebruikt, met een procentuele verdeling van 

de totale kosten.

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

- Sport, kunst, cultuurtraject

- Onderwijskundige zaken: projecten, ict, kopiëerkosten, excursies, e.d.

- Extra activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding

- Identiteit (vieringen, Stanislasdag, e.d.)

- Veiligheid (kluisjes, cameratoezicht, Schoolwacht, verzekeringen)
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Incidentele kosten

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

esproken voor de kosten van 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.

Toelichting Vrijwillige Schoolbijdrage Stanislas Krakeelpolderweg
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