Aan: ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Broeklandcollege

Heerlen, juli 2021

Betreft: regeling schoolbijdrage schooljaar 2021-2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Met deze brief willen wij u informeren over de schoolbijdragen (vrijwillige ouderbijdrage en vaste
schoolkosten) van het nieuwe schooljaar 2021-2022.

Het Broeklandcollege vraagt als schoolbijdrage per leerling voor het schooljaar 2021-2022, een
totaalbedrag van € 100,00. 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. Het bedrag is opgesplitst in € 25,00 vaste schoolkosten en € 75,00 vrijwillige
ouderbijdrage. Het bedrag is vastgesteld in overleg en met goedkeuring van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad en daar vindt ook steeds verantwoording plaats van de bestedingen.
De uitleg van de vrijwillige ouderbijdrage en vaste schoolkosten kunt u in de bijlage lezen.
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. Dit zou jammer zijn voor de leerlingen omdat dit juist leuke dingen zijn
waardoor het naar school gaan prettiger wordt.
Kortingsregeling
Voor ouder(s)/verzorger(s) van wie meerdere kinderen op scholen van LVO in Parkstad staan
ingeschreven, hanteren we een kortingsregeling. 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 betaalt de ouder € 85,00 (Dit geldt alleen indien u de volledige schoolbijdrage
betaalt). Ouders kunnen zelf de kortingsregeling verwerken bij het overboeken van de
schoolbijdrage. We vragen ouders verder wel om deze overboekingen gescheiden, dus per leerling,
te doen. Het banknummer van de school is: NL44 INGB 0657662526, t.n.v. LVO Parkstad te
Hoensbroek, o.v.v. ouderbijdrage, naam en klas van het kind.

z.o.z.

Stichting Leergeld
Wanneer u door omstandigheden de vaste schoolkosten van € 25,00 wel wilt, maar niet kunt
betalen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Parkstad.
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 treft u aan via www.leergeld.nl/parkstad/.
Betalings- en/of kwijtscheldingsregeling
Indien u in aanmerking wilt komen voor een betalings-/kwijtscheldingsregeling omdat
Stichting Leergeld niet zou overgaan tot een betaling van de schoolkosten, dan kunt u
contact opnemen met school via info@broekland-lvo.nl.
Mw. A. van Maanen van de administratie zal dit dan verder met u afhandelen.
Wijze van betaling
Voor de betaling van de schoolkosten en 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. Wijzigingen van uw mailadres is
mogelijk door een mail te sturen naar info@broekland-lvo.nl
Contact
Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u
contact opnemen met school via info@broekland-lvo.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. Daarom willen wij u nogmaals vriendelijk
vragen om ook dit schooljaar weer over te gaan tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.
We willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking en u een fijne zomervakantie
toewensen.

Met vriendelijke groet,

Esger van Baest | Rector
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