Aan: ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Sint-Janscollege

Hoensbroek, juli 2022

Betreft: regeling ouderbijdrage schooljaar 2022-2023

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Middels deze brief willen wij u informeren over de vrijwillige ouderbijdrage voor het
schooljaar 2022-2023.
De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en
activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Dit wordt de ’vrijwillige
ouderbijdrage’ genoemd. Deze ouderbijdrage is inderdaad vrijwillig. U kunt kiezen of
u de bijdrage wel of niet betaalt.
Het Sint-Janscollege vraagt als ouderbijdrage een vast bedrag per leerling voor het
schooljaar 2022-2023, namelijk € 50,00. Dit bedrag is voor alle leerjaren hetzelfde:
het is een gemiddelde van de kosten van activiteiten en leermiddelen waarvan elke
leerling gedurende de schoolcarrière gebruik kan maken. Zo weet u waar u elk jaar
aan toe bent. Wat het ene jaar eventueel teveel is betaald, wordt het andere jaar
gecompenseerd. Elke leerling profiteert op deze manier gedurende zijn
schoolloopbaan in gelijke mate van de activiteiten/leermiddelen zoals die hieronder
vermeld staan.
Het 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.
Doel activiteiten en leermiddelen
Voor aanvullende onderwijsactiviteiten, waarmee we ons onderwijs aantrekkelijker en
afwisselender maken voor leerlingen vraagt de school een bijdrage om dit
programma mogelijk te maken. De overheid voorziet namelijk niet in de middelen om
dit extra programma aan te bieden en wij vinden het wel zo belangrijk dat ons
onderwijsprogramma rijker wordt en ook deze onderdelen bevat. Hieronder staat
opgesomd welke onderdelen er in ieder geval deel van uit maken. Via onderstaand
overzicht krijgt u een indruk welke zaken school allemaal kan 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 niet meer aangeboden zou kunnen worden.
Wanneer veel ouders besluiten om de vrijwillige ouderbijdrage niet langer te betalen,
kunnen we bepaalde leermiddelen en onderwijsactiviteiten niet meer inzetten
aangezien de school geen extra bekostiging van de overheid hiervoor krijgt. Ondanks

het feit dat ook wanneer u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, uw zoon of dochter
mag deelnemen aan activiteiten of programma’s die door de school worden
georganiseerd. verzoeken we alle ouders toch vriendelijk om aan deze vrijwillige
ouderbijdrage bij te dragen. De inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage zijn
overigens niet kostendekkend. De school draagt zelf financieel bij om het aanbod
aan activiteiten en leermiddelen in stand te houden.
Specificatie uitgaven (vrijwillige) ouderbijdrage
De gelden van de ouderbijdrage ter grootte van € 50,- worden ingezet voor:
A Niet gesubsidieerde leermiddelen en diensten zoals:
• Aanschaf ter vervanging van onder meer woordenboeken, binassen en
atlassen voor gebruik op school;
• Natuur- en scheikunde (laboratorium en practica projecten);
• Softwarelicenties (niet zijnde lesstofvervangend bijvoorbeeld Office 365,
It’s Learning, Somtoday) en website school;
• Gebruik diverse ICT-faciliteiten waaronder tablets, laptops en PC’s op
school;
• Instandhouding schoolbibliotheek en mediatheek;
• Introductieactiviteiten aan de start van het schooljaar;
• Ondersteuning leerlingenraad;
• Profielkeuze (oriëntatie op studie en beroep);
• Kennismaking vervolgonderwijs inclusief scholen en bedrijfsbezoek en
bezoeken aan beurzen omtrent vervolgopleidingen.
Niet gesubsidieerde onderwijskundige activiteiten
Voor aanvullende onderwijsactiviteiten, waarmee we ons onderwijs aantrekkelijker en
afwisselender maken voor leerlingen vraagt de school een bijdrage om dit
programma mogelijk te maken. De overheid voorziet namelijk niet in de middelen om
dit extra programma aan te bieden en wij vinden het wel belangrijk dat ons
onderwijsprogramma rijker wordt en ook deze onderdelen bevat. Hieronder staat
opgesomd welke onderdelen er in ieder geval deel van uit maken.
B Standaardpakket aanvullende onderwijsactiviteiten:
• Groepsbindingsactiviteiten (niet zijnde dag- of meerdaagse-excursies);
• Eindejaarsactiviteiten per klas;
• Sinterklaasviering onderbouw;
• Carnavalsbal onderbouw;
• Schoolfeest;
• Verkeerseducatie/projecten;
• CJP (het cultureel jongeren paspoort/de cultuurkaart);
• Culturele activiteiten waaronder bioscoop, museum en theaterbezoek;
• Reanimatie training.

Startpakket brugklasleerlingen
Voor leerlingen die nieuw instromen op onze school bestaat de mogelijk om een
startpakket te kopen. In dit startpakket treft de leerling de volgende zaken aan:
•
•
•
•

Tekenetui met alle basismaterialen die nodig zijn bij het vak tekenen;
Een LO-shirt met logo van de school;
Een lijntjes- en een ruitjes proefwerkblok;
Het boek ‘Kun je leren leren dan?’.

Het startpakket is in de maand september te koop tegen betaling van €25,00 bij de
administratie van onze school.
Ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen die het starterspakket niet wensen aan te
schaffen kunnen de benodigde materialen zelf aanschaffen. De school zal een lijst
met de aan te schaffen materialen op de site publiceren.
Proefwerkblokken, het boekje ‘Kun je leren leren dan?’ en het LO-shirt zijn ook los op
school te koop bij onze administratie. Een tekenetui met gevraagde inhoud is onder
meer te verkrijgen bij kantoorboekhandels en non-food-(discount)winkelketens.
Aanvullende onderwijsactiviteiten
Naast bovengenoemde standaardactiviteiten die uit de vrijwillige ouderbijdrage
bekostigd worden organiseert de school aanvullende onderwijsactiviteiten. Voor deze
activiteiten geldt dat de school vooraf en per activiteit zal vragen hoeveel leerlingen
willen deelnemen aan de betreffende activiteit. De school
stelt verder bij bepaalde aanvullende onderwijsactiviteiten vooraf als voorwaarde dat
voldoende deelnemers bereid zijn om te betalen en dat de activiteit anders wordt
geannuleerd. Ouders krijgen op het inschrijfformulier voor de betreffende activiteit de
mogelijkheid om aan te vinken of ze wel of niet willen betalen voor deze activiteit.
Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn:
• Een- of meerdaagse excursies per jaarlaag
• galabal examenleerlingen
Betaling in termijnen
Indien u de vrijwillige ouderbijdrage niet in een keer wilt of kunt betalen, maar deze
wel in meerdere termijnen wilt/kunt overboeken dan kunt u, voor het aanvragen van
een betalingsregeling, contact opnemen met de heer Y. Heynen via
y.heynen@stichtinglvo.nl.
Bijdrage aan schoolfonds
Onze school kent sinds het vorig schooljaar een fonds voor extra ouderbijdragen 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. Dit fonds wordt gevormd door schenkingen van ouders die meer dan de
bovengenoemde €50,- willen betalen en door tussentijdse giften. Deze vorm van
aanvullende bijdrage is gekozen om ouders die dat willen en kunnen te laten
bijdragen aan de instandhouding van onze niet gesubsidieerde onderwijsactiviteiten.

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 de gevraagde €50,00 per leerling of u maakt in de loop van het jaar
een bedrag over op de rekening van het fonds. De bijdragen worden gescheiden
geadministreerd.
We hopen dat ouders die een extra bijdrage kunnen missen deze bijdrage willen
doen, zodat wij voor alle leerlingen, ook de leerlingen waarvan ouders deze bijdrage
niet kunnen betalen, toch extra activiteiten kunnen blijven aanbieden.
Met een beperkte extra bijdrage van bijvoorbeeld €5,00 of €10,00 bovenop de
vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00 zou u ons al behulpzaam kunnen zijn.
Belang van betalen
Wanneer wij onze leerlingen, naast de lessen die wij aanbieden op school, ook nietgesubsidieerde leermiddelen maar vooral extra activiteiten zoals meerdaagse reizen,
dagexcursies, schoolfeesten en andere sociale activiteiten willen blijven aanbieden,
zijn we aangewezen op de vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer veel ouders besluiten
om de, voor deze activiteiten gevraagde, ouderbijdrage niet langer te betalen,
kunnen we, zoals eerder vermeld, bepaalde activiteiten niet meer organiseren
aangezien school geen extra bekostiging van de overheid hiervoor krijgt.
Wijze van betaling
Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u een mail met een link
waarmee u de factuur kunt betalen. We verzoeken u dan ook om in Somtoday te
controleren of op school het juiste mailadres bekend is. Wijziging 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 hopen dat u, net als wij, ook van mening bent dat het volgen van onderwijs meer
is dan alleen het volgen van lessen in een klaslokaal en willen u daarom nogmaals
vriendelijk vragen om ook dit schooljaar weer over te gaan tot betaling van de
vrijwillige ouderbijdrage. Een aanvullende bijdrage aan ons fonds voor extra
ouderbijdragen waarderen we daarnaast enorm.
We willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking en u een fijne zomervakantie
toewensen.
Met vriendelijke groet,

Drs. F.K.J.T. Erfkemper
Rector Sint-Janscollege

