
 

 

Regeling leermiddelen, schoolkosten en 

vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 

Algemene informatie 

1. Schoolkosten 

Er zijn drie soorten schoolkosten. De eerste categorie komt voor rekening 
van de school en bevat het lesmateriaal. De tweede categorie 
schoolkosten is voor rekening van de ouders. Dit zijn materialen die 
persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren 
of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden, 
zoals woordenboeken en atlassen. De derde categorie zijn de overige 
schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid 
voor ontvangt. Vaak wordt voor deze kosten een vrijwillige bijdrage 
gevraagd van de ouders. De algemene jaarlijkse ouderbijdrage is vrijwillig 
en daarnaast zijn er jaarlijks kosten voor keuzeprogramma’s en eventuele 
kampen en deze zijn ook vrijwillig. Voor de vrijwillige kosten van de 
keuzeprogramma’s en kampen krijgen ouders/verzorgers aparte nota’s en 
zijn er mogelijkheden om gespreid te betalen en/of individuele 
betalingstrajecten af te spreken. De vrijwilligheid van de laatste categorie 
kosten is een risicofactor voor het doorgaan van de activiteiten en/of 
reizen en kampen. Indien de betalingsgraad onder de 80% komt, gaan we 
overwegen om de betreffende activiteit te schrappen. Mochten de 
keuzeprogramma’s en kampen wel doorgaan, dan mag iedereen mee die 
mee wil en daarmee sluiten we niemand uit. 
 

1.1 Categorie 1: gratis leermiddelen 

SG Eekeringe krijgt, zoals alle VO-scholen in Nederland, een vergoeding 
voor de schoolboeken van de overheid. Ouders hoeven dus niet te betalen 
voor leerboeken, werkboeken, projectboeken, tabellenboeken, 
examenbundels, eigen leermateriaal van de school, de licentiekosten van 
digitaal lesmateriaal, cd’s en dvd’s met lesmateriaal. 

Leerlingen ontvangen voorafgaand aan het schooljaar thuis het 
boekenpakket van Van Dijk Educatie. Ze hebben het pakket in bruikleen 
en ouders/verzorgers gaan een overeenkomst aan met Van Dijk Educatie. 
We verwachten dat de leerlingen zorgvuldig met de materialen in 
bruikleen omgaan en deze aan het eind van het schooljaar weer netjes 
inleveren bij Van Dijk Educatie. Om dit te doen slagen, zijn de leerlingen 



verplicht de boeken uit het boekenpakket te kaften en ervoor te zorgen 
dat deze boeken het hele jaar gekaft blijven. Boeken mogen uitsluitend in 
een stevige waterdichte boekentas of rugzak vervoerd worden. Schade 
aan of vermissing van het geleende lesmateriaal dient te worden vergoed. 
Het verschuldigde bedrag moet na het inleveren van de boeken worden 
voldaan. 

Lesmaterialen en ondersteunende materialen die niet specifiek voor één 
leerjaar bedoeld zijn, zoals een atlas, een woordenboek of een 
rekenmachine, zijn niet gratis. Deze materialen moeten door (de ouders 
van) de leerlingen zelf worden aangeschaft. Ouders worden hierover door 
middel van een brief geïnformeerd.  
 

1.2 Categorie 2: persoonsgebonden leermiddelen/kosten voor 

ouders/verzorgers 

De bekostiging aan scholen is niet bedoeld voor zaken als een atlas of 
woordenboek. De gedachte hierachter is dat het gaat om materiaal dat 
persoonsgebonden is, langer dan een jaar meegaat, door meer 
gezinsleden kan worden gebruikt en/of eigendom wordt van de leerling. 
Bijvoorbeeld (grafische) rekenmachine, sportkleding/sportschoeisel, 
agenda, atlas, schriften, woordenboeken, lees- en literatuurboeken, 
gereedschap etc. zijn voor eigen rekening. Ouders kunnen bij de aanschaf 
van deze materialen veelal zelf kiezen bij welke leverancier zij deze 
aanvullende materialen kunnen aanschaffen. 

Als de school materialen in bruikleen geeft, dan wel aanschaft voor de 
leerlingen, kan zij hiervoor een bijdrage vragen via de vrijwillige 
ouderbijdrage. De ouder/verzorger is niet verplicht deze bijdrage te 
betalen en mag er voor kiezen om eigen materialen aan te schaffen. 
Voorbeelden hiervan staan aangegeven in bijlage 2. 
 

1.3 Categorie 3: vrijwillige ouderbijdrage en keuzes 

Onze school ontvangt voor het basis onderwijsprogramma financiering 
vanuit het ministerie van OCW. Hiermee worden de kosten van de school 
en de lessen betaald. Daarnaast organiseren wij tal van activiteiten die 
buiten het normale onderwijsprogramma vallen, maar wel een belangrijke 
bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling 
van onze leerlingen. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, vragen 
we een vrijwillige bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s). 
Wij realiseren ons dat het gaat om een vrijwillige bijdrage, waarvoor al 
een paar jaar veel aandacht is in pers en politiek. Tegelijk willen we 
benadrukken dat het hier gaat om de financiering van activiteiten die we 
in het belang van onze missie en visie voor onze leerlingen organiseren en 
waar we geen bijdrage van de overheid voor krijgen. We proberen de 



kosten zo laag mogelijk te houden en hanteren de gedragscode 
‘Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’. 
 

1.3.1 Algemene jaarlijkse bijdrage 

 
Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden bijvoorbeeld de volgende 
activiteiten gefinancierd: kennismakingsdagen, excursies, vieringen, het 
werk van de oudervereniging, culturele manifestaties als toneel, muziek 
en film. Ook de collectieve ongevallenverzekering wordt uit de 
ouderbijdrage gefinancierd. De algemene jaarlijkse  bijdrage houden we 
gelijk voor alle leerlingen in alle leerjaren. De uitgaven zullen niet voor elk 
leerjaar gelijk zijn, maar deze uniformiteit heeft een praktisch voordeel bij 
de uitvoering van de betalingen en wij zorgen ervoor dat over alle 
leerjaren het gemiddelde bedrag klopt. 

Een overzicht van alle kosten is als bijlage toegevoegd (bijlage 1). 
 

1.3.2 Specifieke bijdragen (op basis van profielkeuze en/of 

interesse en/of schoolreis) 

Interessekeuze  
Voor activiteiten en middelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het 
onderwijsleerproces en waar leerlingen uit vrije keuze aan deelnemen, zal 
de school een extra vrijwillige bijdrage vragen. Het gaat hier vooral om de 
deelname aan de sportklas en de cultuurklas en de meerdaagse kampen 
die daarbij georganiseerd worden. Indien een ouder/verzorger ervoor 
kiest deze vrijwillige bijdrage niet te voldoen, dan geldt dat de betrokken 
leerling wel kan meedoen aan deze activiteit of gebruik kan maken van 
deze faciliteit, zolang we als school de gezamenlijke kosten kunnen 
dragen (lees de 80% regeling op blad 1). Indien ouders/verzorgers niet 
kunnen betalen, dan geldt de situatie die onderaan de bladzijde is 
omschreven bij * 

Profielkeuze 
Binnen de profielen (*Techniek Bouw, Wonen & Interieur, *Techniek 
Produceren, Installeren & Energie, *Zorg & Welzijn en * Dienstverlening & 
Producten) worden er meer kosten gemaakt dan we van de rijksoverheid 
vergoed krijgen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om extra materialen, kleding 
en schoeisel. Per profiel zijn er verschillende kosten. Ook hier geldt de 
eventuele situatie omschreven bij * 
 
Schoolreizen 

Naast alle excursies die betaald worden uit de vrijwillige ouderbijdrage 
hebben we nog (meerdaagse) schoolreizen die meer gericht zijn op 
plezier, sfeer en saamhorigheid. De eerder genoemde excursies zijn 



onderdeel van het curriculum/onderwijsprogramma en daarmee verplicht 
en ook toegankelijk voor elke leerling. De schoolreizen zijn echter geen 
onderdeel van het curriculum/onderwijsprogramma, vandaar dat wij daar 
een aparte en zoveel mogelijk kostendekkende vrijwillige bijdrage vragen. 
Ook hier geldt de situatie zoals omschreven bij * 
 
* 
Natuurlijk willen en zullen we leerlingen niet uitsluiten tenzij 
ouder(s)/verzorger(s) er zelf voor kiezen om de leerling niet deel te laten 
nemen. Voor ouder(s)/verzorger(s) die de bijdrage niet kunnen betalen 
hebben we verschillende regelingen en tegemoetkomingen. In een aantal 
gemeenten kunnen ouder(s)/verzorger(s), onder bepaalde voorwaarden, 
in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de 
ouderbijdrage. Voor meer informatie verwijzen wij naar: 
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Jeugd_zorg_en_werk/Werk_ink
omen_en_geldloket/Inkomen/Vergoedingen_en_toeslagen/Vergoedingen/
Sam_voor_alle_kinderen  
 

2. Aanschaf laptop 

Iedere leerling zorgt dat zij/hij de beschikking heeft over een eigen laptop. 
Die laptop wordt tijdens de lessen ingezet. De docenten gaan er van uit 
dat de leerlingen hun laptop altijd bij zich hebben en dat deze voldoende 
opgeladen is. Voor wat betreft de aanschaf van een laptop werkt de school 
samen met een bedrijf waar een laptop tegen een aantrekkelijke prijs 
gekocht of gehuurd kan worden. Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid 
om met een eigen device te werken. Wij adviseren echter om mee te gaan 
met de aanbieding die door het betreffende bedrijf wordt gedaan. Dan is 
de service verzekerd en kunnen de afdeling ICT en de docenten de leerling 
goed helpen. Indien er geen eigen laptop is en er geen geld is om een 
laptop aan te schaffen, dan kan via de gemeente een bedrag ontvangen 
worden om een laptop aan te schaffen. Voor verdere informatie: 
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Jeugd_zorg_en_werk/Werk_ink
omen_en_geldloket/Inkomen/Vergoedingen_en_toeslagen/Vergoedingen/
Sam_voor_alle_kinderen  

3. Betaling via WIS-Collect 

Voor de vrijwillige ouderbijdrage, vrijwillige kosten van facultatieve reizen 
en overige kosten maakt SG Eekeringe gebruik van het betalingssysteem 
WIS-collect. Jaarlijks ontvangt u aan het begin van het schooljaar voor de 
betaling van de vrijwillige ouderbijdrage een mail met een link naar een 
digitale factuur, die u direct kunt betalen via iDeal of een overboeking. De 
link zal verstuurd worden naar het e-mailadres dat in ons 
administratieprogramma Magister geregistreerd is als het e-mailadres van 
de betalende ouder. Het is van groot belang dat wij beschikken over het 
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juiste e-mailadres. We verzoeken u vriendelijk dit e-mailadres te 
controleren en actueel te houden. 

4. Verzekeringen 

Ten behoeve van de leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering 
afgesloten. Deze geldt uitsluitend voor lichamelijk letsel. Schade aan 
materiële zaken (bijvoorbeeld bril, boeken, kleding) wordt niet vergoed. 
De verzekering is van kracht op schooldagen gedurende school- en 
reistijd. Een buitenlandse reis (in schoolverband), ook in de vakantie, valt 
daar ook onder. Hiervoor is tevens een doorlopende reisverzekering 
afgesloten. Ook leerlingen die stage lopen zijn verzekerd. Bij een ongeval 
dat binnen de termen van de verzekering valt, moet zo spoedig mogelijk 
een verzekeringsformulier worden ingevuld en opgestuurd. Dit formulier is 
te verkrijgen bij de financiële administratie van de school. De 
verzekeringen kennen maximale vergoedingen. 

5. Uitgangspunten vrijwillige ouderbijdrage 

Uitgangspunten voor de gekozen regeling en de vaststelling van de 
vrijwillige ouderbijdrage zijn:  

• de vrijwillige ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan activiteiten die 
we als school belangrijk vinden in het kader van groepsvorming, 
sfeer en onderlinge band;  

• de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld vanuit een 
solidariteitsprincipe. Dit betekent dat kosten van activiteiten worden 
gemiddeld over de gehele schoolloopbaan en het bedrag voor ieder 
jaar in een afdeling gelijk is;  

• transparantie;  
• de vrijwillige ouderbijdrage wordt ook feitelijk besteed aan de 

geplande activiteiten. Uitzondering geldt voor noodgedwongen 
aanpassingen van het activiteitenplan;  

• niet bestede middelen worden toegevoegd aan de reserve van het 
schoolfonds per locatie en worden zo mogelijk direct verrekend met 
de vrijwillige ouderbijdrage van het volgende schooljaar;  

• de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot een belemmering om bij SG 
Eekeringe aan te melden;  

• de inning van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot een grote 
administratieve druk;  

• de vrijwillige ouderbijdrage en de vrijwillige kosten van de 
activiteiten zorgen ervoor dat de baten en de lasten in 
overeenstemming zijn;  

• de regeling biedt oplossingen voor ouders die de vrijwillige 
bijdrage(n) niet (ineens) kunnen betalen zoals betalingsregelingen 
of toegang tot andere fondsen die aangewend kunnen worden. 
Uitgangspunt is dat leerlingen niet worden uitgesloten van 
activiteiten;  



• de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage kan jaarlijks worden 
geïndexeerd conform de inflatiecorrectie opgesteld door het CBS en 
afgerond op hele euro’s;  

• de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage wordt via de 
jaarrekening verantwoord in de MR;  

• de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks uiterlijk in 
mei vastgesteld op basis van een globale begroting en 
activiteitenplan. (Opmerking: het is een globale begroting omdat de 
werkelijke kosten afhankelijk zijn van de feitelijke 
leerlingenaantallen en de definitieve invulling in het nieuwe 
schooljaar)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Bijlage 1 (jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage)  

Doel omschrijving bijdrage opmerkingen 

sportdagen Bijdrage voor 
verschillende sportdagen 
(extra huur 
accommodaties etc.) 

5,00  

Verzekering Verzekering voor 
ongevallen tijdens stages 
en excursies  

3,50  

Introductie Introductieactiviteiten 
start schooljaar 

4,50  

Diploma-
uitreiking  

Bijdrage voor 
diplomering (aankleding, 
hapje/drankje) 

2,00  

LOB Bijdrage 
Loopbaanoriëntatie en –
begeleidingsactiviteiten 

(beroepenmarkt etc.)  

2,50  

Culturele 
activiteiten 

Culturele activiteiten 
(theater en/of 
museumbezoek 

7,50  

Leerlingenraad Facilitering van 
leerlingen die zaken 
organiseren 
(schoolfeesten, inspraak 
op school) 

2,50  

Sinterklaas/kerst Versieringen gebouw en 
traktaties voor de 
leerlingen 

5,00  

Vak-excursies Vakgerichte projecten via 
gastdocenten, bezoek 
aan bedrijven, 
natuurmonumenten, etc. 

15,00  

Mediatheek Uitleen van leesboeken  7,50  
Drukwerk/repro Materialen die niet direct 

tot de leermiddelen 
behoren 

5,00  

Huur kluisje Elke leerling heeft zo 
beschikking over een 
eigen kluisje voor o.a. 
waardevolle voorwerpen 

7,50  

    
    
Totaal  67,50  



Bijlage 2 (persoonsgebonden leermiddelen, vrijwillige kosten 

voor ouders/verzorgers) 

Doel omschrijving bijdrage opmerkingen 

Techniekprofiel 
bovenbouw 
(PIE/BWI) 

Koop stofjas  
Koop werkbroek 
Koop werkschoenen 
Extra materialen 

 

20,00 
32,00 
25,00 

 

Zorg & Welzijn 
bovenbouw 

Extra materialen   

Dienstverlening 
& Producten 
bovenbouw 

Extra materialen   

Sportklas  Deelname activiteiten 
en kledingpakket 
Survivalkamp klas 1 
Wintersportkamp klas 2 

125,00 
 
200,00 
200,00 

 

Cultuurklas Deelname activiteiten 
en materialen 
Cultuurdriedaagse 

90,00 

150,00 

 

Schoolreis klas 
3 VMBO 

Zeilkamp van 5 dagen 250,00  

    

 

 

 

 

 

 

 


