
Aan: ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Sint-Janscollege 
 
 
Hoensbroek, augustus 2021 
 
 
Betreft: schoolkosten en regeling ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Middels deze brief willen wij u informeren over de vrijwillige ouderbijdrage voor het 
schooljaar 2021-2022. De school vraagt ouders om mee te betalen aan voorzieningen en 
activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Dit noemen we de ’vrijwillige 
ouderbijdrage’. Deze ouderbijdrage is inderdaad vrijwillig. U kunt kiezen of u de bijdrage wel 
of niet betaalt.  
 
Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 
Het Sint-Janscollege vraagt als ouderbijdrage een vast bedrag per leerling voor het 
schooljaar 2021-2022, namelijk € 100,00. Dit bedrag is voor alle leerjaren hetzelfde: het is 
een gemiddelde van de kosten van aanvullende onderwijsactiviteiten waarvan elke leerling 
gedurende de schoolcarrière gebruik kan maken. Het bedrag is opgesplitst in verplichte 
schoolkosten (€25,00) en een vrijwillige ouderbijdrage (€75,00). 
 
Het bovenstaande bedrag is vastgesteld in overleg met, en met goedkeuring van, de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad en daar vindt ook steeds verantwoording 
plaats van de bestedingen. 
 
Bijdrage TweeTalig Onderwijs (TTO) 
Daarnaast vraagt de school ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die ervoor kiezen om 
TweeTalig Onderwijs (TTO) te volgen naast de vrijwillige ouderbijdrage een TTO-
ouderbijdrage van €425,00 per leerling per schooljaar. Leerlingen die TTO volgen krijgen, 
naast een groot deel van de lessen in het Engels, ook aanvullende lessen Engelse taal en 
cultuur aangeboden. Verder maken (meerdaagse) buitenlandse uitwisselingen en excursies, 
deelname aan diverse examens van Cambridge International en extra onderwijsactiviteiten 
verplicht onderdeel uit van het TTO-programma. Deze activiteiten zijn verplicht om te kunnen 
voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan TTO-scholen in Nederland.  
Jaarlijks vindt een financiële verantwoording plaats in de TTO-ouderklankbordgroep. 
 
Doel 
Via het overzicht in de bijlage krijgt u een indruk welke zaken school allemaal kan 
organiseren en aanbieden middels de inkomsten die voortkomen uit de vrijwillige 
ouderbijdrage. Het zal duidelijk zijn dat als de vrijwillige ouderbijdrage er niet zou zijn veel 
van hetgeen we nu kunnen aanbieden en dat het schoolse leven op het Sint-Janscollege zo 
afwisselend en interessant maakt dan niet meer aangeboden zou kunnen worden. Wanneer 
veel ouders besluiten om deze vrijwillige ouderbijdragen niet langer te betalen, kunnen we 
bepaalde activiteiten niet meer organiseren aangezien de school geen extra bekostiging van 
de overheid hiervoor krijgt. Hetzelfde geldt voor TTO: zonder de extra TTO-bijdrage zou het 
aanbieden van TweeTalig Onderwijs in de huidige vorm onmogelijk zijn, hetgeen een 
enorme verschraling van ons onderwijs zou betekenen. 
We verzoeken alle ouders dan ook vriendelijk doch dringend om aan deze vrijwillige 
ouderbijdrage en, indien van toepassing aan de TTO-ouderbijdrage, bij te dragen. 



Kortingsregeling: 
Voor ouder(s)/verzorger(s) van wie kinderen op meerdere scholen van LVO in Parkstad 
staan ingeschreven, hanteren we een kortingsregeling voor de combinatie onkostennota en 
ouderbijdrage. Voor het eerste kind dat ingeschreven staat op een school van LVO in 
Parkstad betaalt de ouder maximaal € 100,00. Voor elk volgend kind dat ingeschreven staat 
op een van de scholen van LVO in Parkstad betaalt de ouder € 85,00. Ouders kunnen zelf 
de kortingsregeling verwerken bij het overboeken. We vragen ouders verder wel om deze 
overboekingen gescheiden, dus per leerling, te doen.  
 
Stichting Leergeld 
Wanneer u wegens de hierna genoemde omstandigheden de verplichte schoolkosten wel 
wilt, maar niet kunt betalen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Parkstad.  
Zij zullen in voorkomende gevallen (een deel van) de schoolkosten van u overnemen. 
• indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de ouders geldende 

bijstandsnorm;   
• indien op één van de ouders de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van 

toepassing is verklaard;  
Aanvragen voor een tegemoetkoming of vergoeding van de schoolkosten door Stichting 
Leergeld Parkstad kunt u richten aan info@leergeldparkstad.nl.  
Meer informatie over Stichting Leergeld Parkstad vindt u: www.leergeld.nl/parkstad/.  
 
Betalings-/kwijtscheldingsregeling  
Indien ouders niet voldoen aan deze voorwaarden, maar van mening zijn dat zij op grond 
van andere bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om de schoolkosten 
te betalen dan kunnen ouders vragen om een betalingsregeling of om gehele dan wel 
gedeeltelijke kwijtschelding bij de directie van het St.-Janscollege. De directie beslist in dat 
geval over de toepassing van de kwijtscheldingsregeling.  
 
Indien u in aanmerking wilt komen voor een betalings-/kwijtscheldingsregeling of verdere 
vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer Y. Heynen via 
y.heynen@stichtinglvo.nl 
 
Buitenlandse reizen 
Naast een vrijwillige ouderbijdrage vraagt school ook een extra bijdrage voor deelname aan 
meerdaagse buitenlandse reizen. Ouders van leerlingen die deel willen nemen aan een 
buitenlandse reis worden hier tijdig via een aparte brief en voorlichtingen over geïnformeerd. 
 
Schoolfonds  
Onze school kent met ingang van dit schooljaar een fonds voor een extra ouderbijdrage dat 
gebruikt wordt om niet gesubsidieerde onderwijsactiviteiten toch mogelijk te blijven maken, 
ook als een deel van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet meer kan betalen en stichting 
Leergeld deze kosten niet meer zou vergoeden.  
Dit fonds wordt gevormd door schenkingen van ouders die meer dan de bovengenoemde 
€100,- willen betalen en door tussentijdse giften..  
 
Ouders die willen meehelpen aan de opbouw van dit fonds kunnen dit op twee manieren 
doen. Of u maakt bij de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage een hoger bedrag over dan 
het gevraagde bedrag of u maakt in de loop van het jaar een bedrag over t.b.v. het fonds. De 
bijdragen worden gescheiden geadministreerd. In de loop van het schooljaar zullen we alle 
ouders op de hoogte stellen van de grootte en de groei van het fonds.  
 

http://www.leergeld.nl/parkstad/
mailto:y.heynen@stichtinglvo.nl


We hopen dat ouders die een extra bijdrage kunnen missen deze bijdrage willen doen zodat 
wij voor alle leerlingen toch extra activiteiten kunnen blijven aanbieden.  
Met een beperkte extra bijdrage van bijvoorbeeld €5,00 of €10,00 zou u ons al behulpzaam 
kunnen zijn.  
 
Wijze van betaling 
Voor de betaling van de onkostennota/ouderbijdrage ontvangt u een mail met een link 
waarmee u de factuur kunt betalen. We verzoeken u om in Somtoday te controleren of op 
school het juiste mailadres bekend is. Wijzigingen van uw mailadres is mogelijk door een 
mail te sturen aan info@sintjan-lvo.nl. 
Contante betaling op school bij het afhalen van de boeken is helaas niet mogelijk. 
 
Contact 
Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de heer Y. Heynen via y.heynen@stichtinglvo.nl. 
 
We willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Drs. F.K.J.T. Erfkemper 
Rector Sint-Janscollege 
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Bijlage specificatie onkostennota en vrijwillige ouderbijdrage 
 
Uitgaven onkostennota 
Naast de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u een onkostennota voor de levering van 
persoonsgebonden materiaal. De gelden van de onkostennota ter grootte van € 25,- worden 
ingezet voor: 
• Niet gesubsidieerde leermiddelen en diensten zoals:  

o aanschaf van vervanging woordenboeken en atlassen, 
o sportkleding (gymshirt leerlingen en polo’s BSM-leerlingen),  
o drukwerk, 
o schoolgids, 
o omslagen rapporten, 
o materiaal bij tekenen en handvaardigheid,  
o natuur- en scheikunde (laboratorium en practica projecten), 
o softwarelicenties (niet zijnde lesstof vervangend bijvoorbeeld Office 365, Its 

Learning, Somtoday) en website school, 
o gebruik diverse ICT-faciliteiten waaronder tablets, laptops en PC’s op 

school of printmogelijkheden, 
o instandhouding schoolbibliotheek, 

 
Uitgaven (vrijwillige) ouderbijdrage  
De inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage zijn niet kostendekkend. De school draagt zelf 
financieel bij om deze voor ons waardevolle activiteiten in stand te houden. 
• Vrijwillige ouderbijdrage ter grootte van € 75,- voor niet gesubsidieerde 

onderwijsactiviteiten zoals: 
o groepsbindingsactiviteiten 
o eendaagse excursies per jaarlaag 
o eindejaarsactiviteiten per klas 
o sinterklaasviering onderbouw 
o carnavalsfeest onderbouw 
o schoolfeest Mondial   
o galabal examenleerlingen  
o introductiedagen brugklassen  
o ouder-, kennismaking- en voorlichtingsavonden 
o leerlingenraad 
o culturele activiteiten waaronder bioscoop, museum en theaterbezoek, 
o CJP (de cultuurkaart) 
o profielkeuze (oriëntatie op studie en beroep) 
o kennismaking vervolgonderwijs inclusief scholen- en bedrijfsbezoek en 

bezoeken aan beurzen omtrent vervolgopleidingen 
o sportdag en deelname aan sporttoernooien 
o feestelijke diploma- en cijferlijst-uitreikingen  
o educatieve en literaire projecten 
o reanimatiecursus en EHBO-trainingen 
o diverse vormen van begeleiding en trainingen van leerlingen 
o verkeerseducatieprogramma 
o internationalisering en uitwisselingsprogramma’s  
 

 
 


