
 

1  Vastgesteld MR 12-05-2021                    Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 

 

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage dr. Aletta Jacobs College  
schooljaar 2021 - 2022 
 
Voortgezet onderwijs grotendeels gratis 
Het voortgezet onderwijs is voor iedereen tot 18 jaar grotendeels gratis. Leerlingen die op 1 augustus 18 
jaar of ouder zijn, moeten wel lesgeld betalen. 
 
Vier soorten schoolkosten 

Categorie 
 

Omschrijving 

1: Kosten voor school Het gaat om lesmateriaal dat een leerling gedurende het schooljaar nodig 
heeft, waaronder:  

 leerboeken 

 werkboeken  

 digitaal lesmateriaal 

 project-boeken en tabellenboeken 

 examentrainingen en examenbundels 

 eigen leermateriaal van de school. 
 

2: Kosten voor ouders Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden 
materiaal dat langer dan een jaar meegaat, waaronder:  

 rekenmachine;  

 schrift, map, pennen en dergelijke;  

 gereedschap;  

 sportkleding;  

 praktijkkleding. 
De kosten verschillen per deelschool/leerjaar. 
 

3: Device (laptop of iPad) 
 

 Scholen kunnen ouders vragen een device (laptop of iPad) aan te 
schaffen. Als ouders dit niet doen, moet de school voor een volwaardig 
alternatief zorgen.  

 Leerlingen op onze school maken gebruik van een device dat ze zelf 
meebrengen of kunnen, zo nodig, gebruik maken van de iPad-uitleen..  

 

4: Vrijwillige 
ouderbijdrage 

Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra 
activiteiten. Als ouders deze bijdrage niet voldoen, dan mag de school een 
leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen alternatief bieden. De 
kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de 
school worden betaald. Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het 
verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door de school, 
waaronder:  

 introductieprogramma’s; 

 bijdrage ouderraad; 

 excursies;  

 huiswerkbegeleiding en examentraining; 

 extra-curriculaire activiteiten zoals Cambridge English 

 Schoolreizen, kampeerweken en internationale uitwisselingsactiviteiten 
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Hoe is de vrijwillige ouderbijdrage 2021 – 2022 opgebouwd? 
 
De vrijwillige ouderbijdrage op onze school bestaat uit twee onderdelen: 
 
1. Bijdrage aan ouderraad, faciliteiten en activiteiten 

 

  
Omschrijving 

 
Bedrag 
 

a 

 
Bijdrage ouderraad 
De ouderraad gebruikt dit geld ter financiering van activiteiten ten behoeve 
van leerlingen 

 

€  6,00 

b 

 
Bijdrage gebruik faciliteiten 
1. Kluis: leerlingen kunnen een kluis gebruiken voor het opbergen van hun 

spullen.  
2. Verzekeringen: er wordt een aanvullende collectieve ongevallen- en 

reisverzekering voor alle leerlingen afgesloten. Leerlingen zijn ook tijdens 
stages aanvullend verzekerd 

3. Rechten Buma/Videma 
4. Bijdrage kopiëren 

 

€ 27,00 

c 

 
Bijdrage aan activiteiten 
Het dr. Aletta Jacobs College organiseert veel activiteiten buiten het 
onderwijs om. Het gaat om introductieprogramma’s, schoolfeesten,  
talentenjachten, orkestuitvoeringen, afsluiting schooljaar, loopbaanoriëntatie, 
stages en de daarbij behorende vervoerskosten. 
Deze bijdrage helpt mee een deel van de kosten van deze activiteiten te 
betalen. 
 

€ 17,00 

  
       Totale vrijwillige ouderbijdrage voor ouderraad, faciliteiten en activiteiten 

 
€ 50,00 

 

 
Ouders ontvangen bij de start van het schooljaar een betalingsverzoek voor dit deel van de vrijwillige 
ouderbijdrage. 
 
2. Schoolreizen, kampeerweken en internationale uitwisselingsactiviteiten 

Onze school kent een rijke cultuur van schoolreizen, internationale uitwisselingsactiviteiten en 
kampeerweken. Sinds de Covid-19 uitbraak zijn alle programma’s gestopt. Zodra het voor ieders 
gezondheid verantwoord is, worden deze activiteiten weer opgepakt.  
Elke leerling kan aan deze activiteiten deelnemen, ongeacht of zijn/haar ouders de kosten hiervan (kunnen) 
betalen. De hoogte van de kosten voor deze activiteiten zijn afhankelijk van de reis en verschillen per 
deelschool. Ouders ontvangen per activiteit een betalingsverzoek. 
 
De onder punt 2 genoemde activiteiten kunnen slechts doorgaan bij voldoende bijdrage van ouders.  
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Financiële ondersteuning 
Voor meer informatie over eventuele financiële ondersteuning verwijzen wij u naar de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) www.duo.nl/particulier. Soms is het ook mogelijk een bijdrage in de kosten te krijgen via 

de gemeente. Meedoenfonds gemeente Midden Groningen Meedoen Fonds Midden-Groningen - Iedereen 

heeft het recht om mee te doen! (meedoenmiddengroningen.nl)  Ook de Stichting Provinciaal Groninger 

Studiefonds (Studiefonds 2020/2021 - Provincie Groningen) kan leerlingen helpen.  

 
Betaling en restitutie bij tussentijdse in- en uitstroom van leerlingen 
Voor de leerling die gedurende het schooljaar tot de school wordt toegelaten wordt de volgende 
reductieregeling toegepast bij de bijdrage aan ouderraad, faciliteiten en voorzieningen:  

 inschrijving na 1 februari betekent een reductie van 50%.  

 Voor de leerling die voor 1 februari de school verlaat, wordt 50% van het betaalde bedrag 
terugbetaald.  

 Bij uitstroom vanaf 1 februari wordt 0% terugbetaald.  
 
De rol van de Medezeggenschapsraad (MR) 
De regeling voor Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage  wordt jaarlijks door het bevoegd gezag opgesteld 
en aan de oudergeleding van de MR voorgelegd. Tijdens de MR-vergadering van …… heeft de 
oudergeleding ingestemd met de regeling voor het schooljaar 2021-2022. Jaarlijks wordt aan de 
oudergeleding van de MR een overzicht van de inkomsten en uitgaven verstrekt. 
 
Meer informatie? 
 
Brochure ministerie OCW 
 
Veelgestelde vragen 

http://www.aletta.nl/
http://www.duo.nl/particulier
https://meedoenmiddengroningen.nl/
https://meedoenmiddengroningen.nl/
https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds-20202021/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/brochures/2021/03/18/veel-gestelde-vragen-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021

