
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 

(Lumpsum) daadwerkelijk mogelijk is. Om dat mogelijk te maken vragen wij aan de ouders van onze leerlingen 

een vrijwillige ouderbijdrage van € 118,00 per schooljaar. 

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

bijdrage wordt ingezet. 

Daarbij gaan we uit van het volgende: 

1. De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten en andere zaken die ten goede komen aan de leerlingen en 

niet inbegrepen zijn in de bekostiging per leerling. 

2. Iedere leerling van het Stanislascollege Westplantsoen moet zonder extra kosten gebruik kunnen maken van 

het extra onderwijsaanbod die wij bieden boven op het reguliere onderwijsaanbod. 

Overzicht van de inzet van de gelden:

• Verbreding en verdieping van het onderwijsaanbod 
Onder andere: Cambridge track, Versterkt talenonderwijs (Frans en Duits, Spaans en Chinees), Modules sport, 

Kunst en muziek in H2 en H3; O&O en E&O in Ath 2 en Ath 3, Plusprogramma en P1,2,3, Extra vakken boven-

bouw havo en vwo, BSM  havo bovenbouw. 

• Examenprogramma LO
• Extra activiteiten  

Onder andere: Acrobatiek, sporttoernooien, Open podium, toneel; Schoolfeesten, Diploma-uitreikingen en pro-

motio’s, Koor en Orkest.

• Talentontwikkeling 
Onder andere, FTC, Tech challenge, Pre University-classes, Voortrajecten met hogescholen.

• Identiteit 
Onder andere: Vieringen, bezinningsdagen en activiteiten, Taizéreis, Brugge weekend enz., Werkgroep relatie en 

seksualiteit, huur kapel.

• Ouders en leerlingen 
Onder andere thema-avonden, Activiteiten leerlingenraad, Een dopper voor iedere brugger, Repro.

• Kosten bibliotheek/mediatheek.
• Diverse activiteiten op vraag van ouderraad en leerlingenraad en een steunfonds  

Met als doel om de activiteiten waar wel een financiële bijdrage voor gevraagd wordt (reizen excursies) mogelijk 

te maken voor alle leerlingen.       
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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.
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