Toelichting factuur ouderbijdrage 2019-2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u een toelichting op de factuur voor de ouderbijdrage die u krijgt aangeboden per
mail via WIS Collect. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijft voor dat er door
een onderwijsinstelling een ouderbijdrage gevraagd mag worden, maar dat deze bijdragen altijd
vrijwillig zijn. Naast goed onderwijs willen we als school graag een gevarieerd aanbod van excursies
en activiteiten aanbieden die het onderwijs ondersteunen en de schoolperiode voor de leerlingen
plezierig maakt. We zijn blij wanneer u uw deel daaraan kunt en wilt bijdragen.

Werkwijze facturen
-

-

-

U ontvangt een digitale factuur, via WIS Collect. In ieder emailbericht staat een link naar uw
persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving ziet u de facturen staan die
betrekking hebben op uw kind / kinderen.
Wanneer u een bepaalde bijdrage niet wilt betalen kunt u deze uitvinken op de factuur.
U kunt het factuurbedrag in één keer betalen, maar kunt ook kiezen voor 5 termijnen. De
eerste vervaldatum is 01-01-202 en de laatste 01-05-2020.
We vragen u daarom de factuur te accepteren voor 31-12-2019. Wanneer u niet reageert,
zult u een herinnering ontvangen te reageren op de factuur.
Als de leerling deel neemt aan een educatieve reis bent u verplicht daarvoor de bijdrage te
betalen of als er bijzondere omstandigheden of financiële bezwaren zijn, tijdig (vóór 15
januari 2020) een beroep te doen op de kwijtscheldings- en reductieregeling (zie de
toelichting hieronder).
Als u een geaccepteerde factuur voor ouderbijdragen niet of ten dele betaald, zult u
herinneringen ontvangen voor de niet betaalde bijdragen.

Kwijtscheldings- en reductieregeling
Het kan zijn dat u niet kunt betalen vanwege bijzondere omstandigheden of financiële bezwaren. Wij
vragen u, indien dit het geval is, te onderzoeken of uw gemeente hier voorzieningen voor biedt. Zo
heeft de gemeente Den Haag bijvoorbeeld de Ooievaarspas en de gemeente Rotterdam Stichting
Meedoen voor gezinnen met een minimuminkomen. Heeft uw kind een Ooievaarspas, dan kan een
medewerker van de administratie in Rijswijk of Rotterdam deze scannen. De factuur voor de
ouderbijdrage hoeft u dan niet te betalen (m.u.v. de kosten voor de educatieve reis).
Biedt uw gemeente geen tegemoetkoming in de kosten? U heeft dan de mogelijkheid om een beroep
te doen op de kwijtscheldings- en reductieregeling voor bijdragen aan leerlingactiviteiten als
excursies en educatieve reizen. In dat geval wordt u gevraagd om een verzoek om kwijtschelding of
reductie van de bijdragen voor excursies en/of een educatieve reis in een brief of mail te richten aan
de manager bedrijfsvoering mevrouw Gerdine van Harten, hrg@gsr.nl en daarin aan te geven wat de
reden is dat u van deze regeling gebruik wilt maken.

Ouderbijdrage
Wij baseren ons werk op de GSR op de twee belangrijke pijlers van de identiteit en goed kwalitatief
onderwijs. We willen de leerlingen inspireren tot leren en hen een veilig klimaat bieden dat gericht is
op het ontdekken en ontwikkelen van individuele door God gegeven gaven en talenten.
Voor het ontwikkelen en behouden van onze identiteit wordt er geïnvesteerd in samenwerking met
Gereformeerd Identiteitsplatform (GRIP) en met andere christelijke scholen in het platform
Identiteit en Kwaliteit (I&K). In het GRIP werken de vier scholengemeenschappen voor gereformeerd
voortgezet onderwijs in Nederland samen aan de versterking van de eigen identiteit in het onderwijs,
zoals de ontwikkeling van identiteitsgebonden lesmateriaal. Ook wordt een deel van de
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ouderbijdrage bestemd voor activiteiten als identiteitsgebonden activiteiten over seksualiteit,
verslaving, levensstijl en dergelijke.
Wij vragen voor deze activiteiten een bijdrage aan de ouders in de vorm van een vrijwillige
ouderbijdrage van € 65 per gezin. Als u lid bent van de schoolvereniging is in het bedrag van de
ouderbijdrage de verenigingscontributie van € 25 opgenomen. De bijdrage is vrijwillig, maar wel
belangrijk voor de continuering van de genoemde activiteiten. Vandaar dat wij een dringend beroep
op u willen doen om, als dat binnen uw financiële mogelijkheden past, de ouderbijdrage te betalen.

Schoolboeken
De schoolboeken worden door de school verstrekt. De uitvoering daarvan is uitbesteed aan Van Dijk.
Boeken zullen, op een deel van de werkboeken na, meerdere jaren in gebruik zijn. Bij de levering
door Van Dijk is aangegeven welke boeken aan het einde van het jaar weer moeten worden
ingeleverd. Er wordt geen borg gerekend voor de boeken, maar de leerling is wel verantwoordelijk
voor een goed gebruik en het kaften van de boeken. Voor leerboeken waar in geschreven is of die
aantoonbaar beschadigd zijn door slordig gebruik ontvangt u als ouder of verzorger een nota. De
controle hierop zal bij het inleveren van de schoolboeken worden uitgevoerd door Van Dijk.

Io Vivat
Wij zijn erg blij met de activiteiten van de leerlingenvereniging Io Vivat binnen de school. Zij geven
een belangrijke meerwaarde aan de schooltijd van de leerlingen, met als hoogtepunt de jaarlijkse
Grote Avonden. Voor het voortbestaan van de activiteiten van Io Vivat is een vaste inkomensstroom
op basis van contributie van de leerlingen belangrijk. Om de administratieve lasten en het contante
geldverkeer binnen de school te beperken, is er voor gekozen om het contributiebedrag voor de
vereniging Io Vivat op te nemen als vrijwillige bijdrage op de factuur van de ouderbijdrage. Als deze
bijdrage is betaald, worden de leerlingen geregistreerd als lid. Leden van Io Vivat krijgen een gratis
kaart voor de Grote Avond en voorrang bij het bestellen van extra kaarten.

Excursies, educatieve reizen, sportactiviteiten, schoolkamp en culturele activiteiten
We willen de leerlingen uitdagen om te leren en hen opleiden voor een diploma binnen de gegeven
mogelijkheden. Daarnaast willen we de leerlingen voorbereiden op hun plaats en taak als christen in
onze snel veranderende samenleving. Wij hechten eraan dit niet alleen te doen binnen de
schoolmuren maar ook door daadwerkelijk de school uit te gaan om in contact te komen met
geschiedenis, natuur, cultuur en de geografische omgeving in steden, musea, tentoonstellingen en
dergelijke.
Excursies en educatieve reizen leveren een belangrijke bijdrage aan de leerresultaten, ontwikkeling
en de vorming van de leerlingen. In de financiering vanuit de overheid wordt geen geld verstrekt
voor dergelijke externe activiteiten. De school mag daarom voor deze activiteiten een vrijwillige
bijdrage vragen aan de ouders.
Voor het vak lichamelijke opvoeding in de eindexamenklassen en voor het vak Bewegen, Sport en
Maatschappij is er een eigen bijdrage voor sportactiviteiten. De school is verplicht om bij deze vakken
andere sportactiviteiten zoals tennis, squash, fitness, klimmen, spinning en skiën/boarden aan te
bieden waar de leerling er twee verplicht van moeten volgen. De school wil graag een breed
keuzeaanbod bieden aan de leerlingen, waarvoor de eigen bijdrage. De overige kosten worden door
de school gedragen.
Als u overweegt om andere dan financiële bezwaren niet te betalen voor activiteiten zoals excursies
of sportactiviteiten dan kan het zijn dat uw kind uitgesloten wordt van de betreffende activiteit en
een vervangend programma op school krijgt aangeboden.
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Reiskosten excursies en activiteiten
Naar sommige excursies of activiteiten reizen leerlingen op eigen gelegenheid. Dat kan betekenen
dat er OV-kosten voor moeten worden gemaakt. Dit wordt specifiek genoemd bij de toelichting op de
factuurpost van desbetreffende excursies/activiteiten in WIS Collect.

Kluisjes
Op de factuur staat de borg van de kluissleutel en de huur van de kluis voor dit schooljaar. De kluisjes
zijn voor het opslaan van waardevolle spullen, boeken die niet elke dag thuis nodig zijn en de jas.
Voor natte jassen is er een kapstokvoorziening. Elke leerling heeft een eigen kluisje. In VMBO-1 en 2
maken de leerlingen gebruik van een extra kluisje dat zij delen met een andere leerling, om hun jas in
op te bergen.
De huur voor het kluisje is voor alle leerlingen € 8 per schooljaar. Voor elke nieuwe leerling is de borg
voor de kluissleutel € 10. Deze borg wordt bij het inleveren van de originele kluissleutel terugbetaald.
Als de leerling de sleutel kwijtraakt, wordt tegen contante betaling van € 10 een nieuwe sleutel
geleverd. Op basis van voorschriften van de belastingdienst is het huurbedrag van € 8 voor de kluis
inclusief € 1,39 BTW.
Als u niet betaalt voor de kluis, zal de leerling geen kluis krijgen of zijn huidige kluis moeten
inleveren. De leerling zal zijn jas dan moeten opbergen in zijn tas.

Eindexamenactiviteiten
We sluiten het examenjaar op een leuke manier af, door op de laatste schooldag met alle
examenleerlingen naar de Efteling te gaan, rondom het centraal examen een eindexamengala te
houden en ook van de diploma-uitreiking een feest te maken. Tenslotte krijgen de leerlingen een
blijvende herinnering mee in de vorm van het smoelenboek.
Voor leerlingen in de examenklas treft u een bedrag aan voor deze eindexamenactiviteiten. Dit is de
leerling bijdrage voor de kosten van de laatste schooldag, het eindfeest en het smoelenboek.
Ook de school levert een bijdrage aan de kosten van deze activiteiten. Als u de bijdrage niet betaalt,
kan de leerling niet deelnemen aan de eindexamenactiviteiten.

Cambridge Examen, Goethe Certificaat
De leerlingen die het vak Engels Advanced volgen zijn in vwo-6 verplicht om de kosten voor
deelname aan het Cambridge examen te betalen. Hiervoor is aan de start van het traject in vwo-4
door de ouders getekend.
De kosten voor deelname aan het Goethe Cerficaat zijn ook verplicht te betalen. Dat geldt voor
leerlingen (met het vak duits in havo 5 of vwo 6) die door de ouders zijn aangemeld voor het Goethe
Certificaat. Ouders ontvangen hiervoor nog een aparte factuur.

