
 

 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van toekomstige leerlingen van 
2College Cobbenhagenlyceum 
 
 
Tilburg, 15 januari 2020 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
2College spreekt elk jaar een vaste, vrijwillige, ouderbijdrage voor het komende schooljaar af met de 
Medezeggenschapsraad van de school. Voor schooljaar 2020-2021 is het bedrag vastgesteld op €100. 
  
Echter: in klas 1 en klas 2 wordt deze bijdrage verlaagd naar € 75,00 per kind. We geven die korting van  
€ 25,00 als stimuleringsbijdrage voor de aanschaf van een laptop voor uw zoon/dochter. Over het wat en hoe 
van de laptop wordt u apart geïnformeerd.  
 
Waarom een ouderbijdrage? Als school maken wij kosten voor aanvullende diensten en activiteiten die niet 
door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed. Deze diensten en activiteiten vinden wij wel erg belangrijk 
voor de ontwikkeling van uw kind. Ze worden elk leerjaar in overleg met de ouderraad per locatie vastgesteld. 
Wat de kosten van de diensten en activiteiten zijn, kunt u nalezen op onze website (www.2College.nl) onder 
het kopje ouders.  
 
Het versturen van rekeningen is een bewerkelijk proces. Vandaar dat wij u verzoeken om de rekening in een 
keer te betalen. Indien dit echt onmogelijk is, krijgt u toch een rekening, maar kunt u die zelf in twee 
achtereenvolgende maanden betalen. Als bijlage bij deze brief vindt u de overeenkomst ouderbijdrage. Door 
ondertekening ervan stemt u in met de ouderbijdrage. Deze handtekening geldt voor alle jaren dat uw kind 
onderwijs volgt op 2College. In de maand juni van elk volgend schooljaar zal 2College op de website en in de 
nieuwsbrief voor ouders publiceren hoe het komend schooljaar de ouderbijdrage geïnd wordt en welke 
specificatie voor welk leerjaar met de ouderraad is overeengekomen. 
 
Mocht u niet willen meebetalen aan een of meerdere diensten en/of activiteiten – of u bent hiertoe niet in 
staat – wilt u dit dan aangeven op de achterzijde van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen kan de 
directeur van de locatie van uw kind, na een schriftelijk verzoek met vermelding van reden, gehele of 
gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. 
 
Met de ouderbijdrage zijn alle financiële zaken voor het schooljaar in één keer afgehandeld. Er zijn echter drie 
uitzonderingen, waarvoor nog een aanvullende, verplichte, bijdrage wordt gevraagd: 
1 Leerlingen die hebben gekozen voor TTO/IB/Technasium; 
2 Leerlingen die examen afleggen in een versterkt taalprogramma (Cambridge, Delf Scolaire of Goethe); 
3 De kosten van deelname aan facultatieve schoolreizen of activiteiten. 
 
Wij vragen u vriendelijk om de bijgevoegde overeenkomst ouderbijdrage voor akkoord te tekenen. De rekening 
zal u toegestuurd worden in juli 2020. Aangezien een aantal activiteiten al plaatsvindt in de eerste weken van 
het nieuwe schooljaar, moet de overeenkomst bij de aanmelding ingeleverd worden.  
 
Met vriendelijke groet,  
  
Drs. L.W.J Spaan, MME 
Rector 2College 
 

http://www.2college.nl/


 

Bijlage brief ouderbijdrage 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestiging 2College Cobbenhagenlyceum 
 
 Ondergetekende:  
 

 Adres:   
 

 Postcode en woonplaats:   
 

 IBAN-nummer:  
 
Ten name van: 
 

 Naam leerling:   
 

 Klas 1:  
 Leerlingnummer: wordt later nog door de school zelf ingevuld!  
 
Geeft hierbij toestemming aan: Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs inzake 2College 
     Postbus 1440 
     5004 BK  TILBURG 
 
een bedrag van € 75,00 ten behoeve van de ouderbijdrage in rekening te brengen in klas 1 en 2. 
In klas 3 en hoger is dat bedrag € 100,00 
 
 
 
 
Plaats en datum:      Handtekening: 
 
Belangrijk: Tenzij u deze overeenkomst herroept, wordt deze automatisch met een jaar verlengd, 
zolang uw kind op 2College onderwijs volgt. In juni van elk schooljaar is het beleid voor de 
ouderbijdragen vastgesteld door de MR en de specificatie aan de ommezijde overeengekomen met 
de ouderraad. Dit publiceren wij op onze website en in het nieuwsbulletin voor ouders. 
Dit formulier wordt bij de inschrijving ingeleverd. 
 
Voor een overzicht van de diensten/activiteiten per leerling, zie onze locatiewebsite onder: 
[ Ouders ]-[ ouderbijdrage ]  

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 2College 

voor het schooljaar 2020-2021 en volgende jaren 
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