Regeling ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten
die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de ’vrijwillige
ouderbijdrage’ genoemd. Deze ouderbijdrage is inderdaad vrijwillig. U kunt kiezen of u de
bijdrage wel of niet betaalt. Indien u deze bijdrage niet wilt betalen, kan uw kind worden uitgesloten van
bepaalde activiteiten en voorzieningen. Indien u niet kunt betalen, geldt dit niet. U kunt dan in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming van Stichting Leergeld.
Doe deze aanvraag tijdig bij Stichting Leergeld bij aanvang van het nieuwe schooljaar!
Indien u de ouderbijdrage niet wenst te betalen, dient u er rekening mee te houden dat wanneer
u wilt dat uw kind deelneemt aan bepaalde activiteiten, de kosten hiervan vooraf apart in rekening
zullen worden gebracht.
Op het eind van het schooljaar ontvangt u tevens nog een afrekening voor andere zaken zoals
huur kluisje, gymshirt, Cultuurkaart, Keuzeweb e.d.
Het Broeklandcollege, onderdeel van de Stichting LVO, vraagt als ouderbijdrage een vast bedrag per
leerling van € 100,00 voor het schooljaar 2020-2021. Dit bedrag is voor alle leerjaren hetzelfde: het is een
gemiddelde van de kosten van leermiddelen en activiteiten 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 leermiddelen en activiteiten 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.
Een specificatie van de zaken waaraan de gelden worden besteed, is hieronder opgenomen.
De gelden van de vrijwillige ouderbijdrage worden ingezet voor:
* Niet gesubsidieerde leermiddelen en diensten zoals:
Woordenboeken, atlassen, sportkleding, drukwerk, schriften, schoolgids, ouderinfo, omslagen rapporten,
ge- en verbruiksmiddelen bij creatieve vakken, natuur- en scheikunde en diverse
projecten, softwarelicenties (niet zijnde lesstofvervangend), gebruik diverse ict-faciliteiten.
* Activiteiten zoals:
Eendaagse excursies, eindejaarsactiviteiten, galabal, carnavalsfeest of andere
klassenactiviteit, introductiedagen, ouder- en voorlichtingsavonden, leerlingenraad, culturele
activiteiten, de cultuurkaart, kennismaking vervolgonderwijs, sporttoernooien, diplomauitreikingen,
educatieve/literaire projecten, diverse vormen van begeleiding en trainingen van
leerlingen.
Voor de betaling van de 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. Bij het afhalen van de boeken is er géén pinautomaat aanwezig!
Kortingsregeling:
Voor ouders/verzorgers van wie de kinderen op meerdere scholen van LVO in de regio Parkstad
zijn ingeschreven, bestaat er een kortingsregeling.
Voor het eerste kind betaalt u € 100,00. Voor elk volgend kind betaalt u € 85,00.
U kunt zelf de kortingsregeling toepassen. Heeft u bijvoorbeeld 3 kinderen die ingeschreven staan dan
maakt u via de link € 100,00 over voor het eerste kind en handmatig voor de beide andere kinderen
elk € 85,00 naar NL44 INGB 0657662526 t.n.v. Stichting LVO o.v.v. Ouderbijdrage en naam en
klas kind.
Indien u deze zaken op een andere manier wenst te regelen, verwijzen wij u naar de directie van de school.
Daar kunt u ook, indien u daar behoefte aan heeft, meer inhoudelijke informatie krijgen.

