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Beleid ouderbijdragen 18 december 2018 

 
Deze notitie is een summier aangepaste versie van de 
notitie, waarmee de MR in december 2017 heeft 
ingestemd. 
 
De enige wijziging is dat we alle nieuwe brugklassers 
ter aanmoediging van de aanschaf van een laptop (bij de rentcompany) de 
bedragen voor het schooljaar 2019-2020 in de eerste klas en het schooljaar erop 
2020-2021 in de tweede klas met € 25,00 verminderen. De besteding blijft minimaal 
€ 100,-- per leerling voor niet door de overheid gesubsidieerde activiteiten. 
De reden hiervoor is dat we vanwege aanbestedingsregels als school geen 
stimuleringsbijdragen over mogen maken naar de rentcompany. Via deze 
kwijtschelding doen we dit nu rechtstreeks naar de ouders. Ouders die geen laptop 
aanschaffen bij de rentcompany hebben conform omo-beleid ook recht op de 
stimuleringsbijdrage. 
 
Inleiding 

 
Opnieuw moet het beleid aangepast worden. Dit keer vanwege de aangescherpte kaders 
van OMO. De OMO-kaders zitten als bijlage bij dit stuk en het 2College beleid is 
gerelateerd aan de in dat stuk genoemde kaders. De opgenomen opsomming in drie 
kolommen is in deze notitie verderop gekopieerd. De directie van 2College benadrukt dat 
geen enkele leerling vanwege het beleid ouderbijdrage geweigerd zal worden. Alles wat 
onder kolom 1 staat is gratis. Voor de goede gang van zaken van het onderwijs (zie 
kolom 2) zijn de ter beschikking gestelde middelen helaas niet toereikend. Dit geldt ook 
voor de vele extra’s die 2College biedt in het kader van de kwaliteit die wij voorstaan wat 
betreft internationalisering excursies/meerdaagse reizen en werkweken (zie kolom 3). En 
ook niet voor de bijzondere programma’s die wij bieden met TTO en Technasium. 
Daarnaast brengen wij de examenkosten in rekening voor de verrijkende 
taalprogramma’s Cambridge, Goethe en Delf Scolaire in het jaar dat de kinderen daar 
examen in doen.  
Wij kunnen ouders helpen die voldoen aan de definitie “armoede” (de grens ligt bij een 
gezinsinkomen van 130% van de bijstand) door hen te verwijzen naar de stichting 
Leergeld. In uitzonderlijke situaties kunt u bij de vestigingsdirecteur een beroep doen op 
het 2College Steunfonds. 
In deze notitie gaan wij uit van de drie soorten kosten, die verderop in drie kolommen 
gespecificeerd zijn, zoals ook in de OMO-notitie beschreven: 

1. Vanuit de lumpsum van de school te betalen leermiddelen: het boekenpakket en 
overige verplichte middelen voor elke leerling. 

2. Per leerjaar aan te schaffen middelen. De school verzoekt u vriendelijk zelf het 
materiaal aan te schaffen dat uw kind nodig heeft voor het volgen van onderwijs. 
Het betreft onder andere de atlas, woordenboeken, multomappen, schrijfgerei, 
rekenmachine, sportschoeisel, sportkleding voor klas 2 en hoger. Voor klas 1 
faciliteert de school u met de aanschaf van een tekendoos en sportkleding, 
profiterend van grootschalige inkoop. De kosten worden verdisconteerd in de 
gevraagde ouderbijdrage voor klas 1. 

3.  Bijdrage van ouders aan activiteiten, waaraan leerlingen niet verplicht hoeven 
deel te nemen, zoals reizen en werkweken, die niet “direct” verbonden zijn aan het 
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onderwijskundig proces. U bent niet verplicht uw kind aan een dergelijke activiteit 
deel te laten nemen en de school zorgt voor een vervangend programma, indien u 
van deelname afziet. De ouderraad van de school van uw kind heeft met dit 
programma ingestemd. 

 
Voor alle kosten voor uw kind uit kolom 2 en 3 vragen wij vanaf schooljaar 2019-
2020 in klas 1 een algemene bijdrage van € 75,-- en het jaar erop ook voor klas 2. 
Vanaf klas 3 is de bijdrage € 100,--. Dit bedrag is inclusief bijdragen voor de ouderraad, 
introductieactiviteiten, mentoractiviteiten en eendaagse excursies.  
Door dit zo te doen, beperken we voor u en ons de administratieve rompslomp tot een 
minimum en hebben we in een keer alle financiën afgehandeld. 
Een nadere specificatie wordt door elke locatie zelf opgemaakt en ter instemming 
voorgelegd aan de ouderraad van de betreffende locatie van 2College. Per leerjaar treft u 
vanaf 1 juni een overzicht voor het volgende schooljaar aan op onze website. Zie bij uw 
locatie onder de link “beleid en regelingen”, onderwerp “financiën”. 
Voor een beperkt aantal leerlingen is er een kwijtscheldingsregeling voor (een deel 
van) de algemene bijdrage, dit ter beoordeling van de vestigingsdirecteur. 
Bij inschrijving in de brugklas wordt u gevraagd de overeenkomst te ondertekenen en die 
geldt dan voor de hele schoolcarrière van uw kind. Bij zij-instromers wordt u gevraagd 
een vergelijkbare overeenkomst te tekenen bij inschrijving. De administratie van de 
locatie van uw kind houdt hiervan een overzicht bij. 

 

 Voor alle activiteiten in het kader van TTO/IB wordt per leerjaar een “all-in” bedrag 
geïncasseerd, inclusief de kosten voor het reis/excursieprogramma van de 
onderbouw. Voor IB zijn daarin inbegrepen de examenkosten. In de bovenbouw is 
er een vrijwillig reisprogramma, waarvoor bij deelname apart kosten geïncasseerd 
worden. 

Voor het Technasium brengen wij pas kosten in rekening vanaf klas 3, omdat het 
in klas 1 en 2 een verplicht programma is. 
Klas 1 TTO € 400,-- 
Klas 2 TTO € 400,-- 
Klas 3 TTO € 400,-- 
Eenmalige bijdrage Delf Scolaire-examen € 80,-- 
Eenmalige bijdrage Cambridge-examen € 300,-- 
Eenmalige bijdrage Goethe-examen € 80,-- 
Klas 4 havo IB/TTO € 250,-- 
Klas 5 havo IB/TTO € 250,-- 
Klas 4 vwo IB/TTO € 250,-- 
Klas 5 vwo IB/TTO € 250,-- 
Klas 6 vwo IB/TTO € 250,-- 

  Klas 3 Technasium   €   50,-- 
  Klas 4 Technasium   €   50,-- 
  Klas 5 Technasium   €   50,-- 
  Klas 6 Technasium   €   50,-- 

 

 De locaties beheren de inkomsten vanuit de ouderbijdragen en bespreken de 
besteding met de ouderraad. Centraal wordt een bedrag ingehouden van € 10-- 
dat besteed wordt aan afspraken die voor heel 2College hetzelfde zijn, zoals de 
schoolpasjes in combinatie met de bibliotheekpas en een afdracht van € 2,- aan 
de ouderraden voor hun activiteiten. 

 In juni van het schooljaar zullen ouders via de website inzicht krijgen in de 
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specificatie kosten die bij hen door de school geïncasseerd gaan worden. Via 
een persoonlijke brief, met daarbij een overeenkomst ouderbijdrage, zijn de 
brugklassers en de zij-instromers gevraagd te tekenen voor akkoord en 
daarmee ook voor incasso door de school. In een aparte bijlage staat per 
leerjaar gespecificeerd waaraan het geld wordt besteed. Ouders kunnen kiezen 
voor incasso in één of twee termijnen. 

 Facultatieve reizen, meerdaagse werkweken en de kosten voor TTO en IB 
(kolom 3) worden door de school via een apart incassotraject geïncasseerd. 
Betaling in twee termijnen is mogelijk. 

 In al die gevallen, waarin dit beleid niet voorziet, zal de schoolleiding een besluit 
nemen binnen de OMO-kaders en de MR en de ouderraden informeren. 
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Overzicht van alle schoolkosten in drie kolommen 
 

Soorten schoolkosten 

Categorie I 

Wat scholen gratis aan leerlingen 

moeten verstrekken * 

Categorie II 

Waar scholen kosten voor in 

rekening kunnen brengen bij 

ouders ** 

Categorie III 

Waar scholen kosten voor in 

rekening kunnen brengen bij 

ouders *** 

• Leerboeken 

• Werkboeken 

• Projectboeken en tabellenboeken 

• BINAS 

• Examentrainingen en -bundels 

• Eigen leermateriaal van de school 

en bijbehorende cd’s en dvd’s 

• Gelicentieerd digitaal lesmateriaal 

• Atlas 

• Woordenboek 

• Agenda 

• Rekenmachine 

• Schrift, multomap, pennen 

en dergelijke 

• Gereedschap 

 Sportkleding 

• Excursies 

• Introductiekamp 

• Buitenlandreizen 

• Kerstviering 

• Laptop/tablet 

(elektronische 

informatiedrager) 

* Het moet gaan om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek leerjaar nodig heeft. 

**  Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, dient de ouder de aanschaf zelf te doen. 

*** Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, is de school verplicht een kosteloos alternatief aan te bieden. 

Voor een activiteit geldt deze bepaling als de activiteit deel uitmaakt van de verplichte onderwijstijd. 

 
 
Bijlage: de kaderstellende notitie van OMO: “uitgangspunten ouderbijdrage” 


