
Ouderbijdrage 2020-2021 voor alle leerlingen van het Stella Maris College 

 
Onze school vraagt aan ouders om mee te betalen aan bepaalde extra diensten, voorzieningen en 
activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Dit de “vrijwillige ouderbijdrage” 
genoemd.  
 
Schooljaar 2020-2021 
Deelnemen aan de vrijwillige ouderbijdrage kan door te kiezen voor het “all-in” solidariteitspakket. 
Dit is exclusief de borg bij gebruik van een kluisje. 
Borg dient eenmalig betaald te worden voor de duur van het gebruik van het kluisje en wordt na 
inlevering van de kluissleutel na afloop terugbetaald. U kunt ook kiezen voor het keuzepakket. Hierbij 
bepaalt u zelf voor welke onderdelen u wilt deelnemen. Elke keuze is apart voorzien van een 
kostprijs.  
 
Wat valt onder de gratis leermiddelen? 

Overzicht gratis schoolboeken en lesmaterialen: 

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de volgende studieboeken en leermaterialen gratis: 

x leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken; 
x examentrainingen en examenbundels; 
x eigen leermateriaal van de school; 
x cd's of dvd's die een leerling in dat leerjaar nodig heeft; 
x licentiekosten van digitaal leermateriaal;  
x lesmateriaal van extra (keuze)vakken;  
x lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking zoals visueel gehandicapten en 

leerlingen met dyslexie. 

Overzicht schoolboeken en lesmaterialen die niet gratis zijn: 

De volgende schoolboeken en lesmaterialen moeten ouders of verzorgers zelf betalen: 

x atlas; 
x woordenboeken; 
x rekenmachine; 
x agenda; 
x gymkleren; 
x gereedschap; 
x schriften en multomappen; 
x pennen. 

Reizen en andere activiteiten zoals excursies, werkweken en uitwisselingen vallen buiten de gratis 
leermiddelen. Deelname aan deze activiteiten is facultatief. De school vraagt er, buiten het 
solidariteitspakket om, een kostendekkende bijdrage voor. Neemt een leerling niet deel aan een 
aangeboden facultatieve activiteit en valt deze activiteit binnen de ingeroosterde lessen, dan is de 
school verplicht een lesvervangend programma aan te bieden aan deze leerling. 
 
De uitvoering in schooljaar 2020-2021 
U ontvangt een mail van WIS Collect waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijk gedeelte binnen 
WIS Collect. Hier vindt u zowel het solidariteitspakket als het keuzepakket en hieruit maakt u uw 
keuze. Als u kiest voor betaling middels IDeal dan ontvangt u een korting van € 1,50. 
 
 
 
 
 



 
 

STICHTING LEERGELD  voor inwoners van gemeente Maastricht en Heuvelland 
 
 
 
Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 
110% van het bijstandsminimum financiële steun bieden bij de kosten voor het onderwijs zoals de 
ouderbijdrage, de aanschaf van lesmaterialen zoals een grafische rekenmachine en deelname aan 
een schoolreis. 
Een aanvraag doen gaat zo: 

- Ga naar de website van Leergeld: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl 
- Vul het aanvraagformulier volledig in  
- Klik aan dat u de privacyverklaring gelezen heeft  

Klik aan dat u geen robot bent 
- Druk op de knop “Verzenden” 

U ontvangt kort daarna een bevestigingsmail. Daarin staat o.a. dat er na maximaal vier weken een 
intermediair op huisbezoek komt. Zij/hij legt uit wat er mogelijk is en vraagt u om een bewijs van uw 
inkomen. 
U kunt bij het invullen van de aanvraag hulp vragen bij de zorg coördinator op school, maar dat kan 
ook bij uw wijkservicepunt of een andere hulpverlener. 
Als uw kind graag wil sporten en/of muziek, dans of toneel buiten school wil beoefenen, dan kunt u 
voor ondersteuning ook terecht bij Leergeld. Verder werkt Leergeld samen met de Fietsbank waar 
ook gratis fietsen beschikbaar zijn. De intermediair kan u daar alles over vertellen. 
 
 
 

STICHTING LEERGELD voor inwoners van gemeente Parkstad 

 

Stichting Leergeld Parkstad kan ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 120% van het 
bijstandsminimum financiële steun bieden bij de kosten voor het onderwijs zoals de ouderbijdrage, 
de aanschaf van gymspullen of een grafische rekenmachine en deelname aan een schoolreis. 

Een aanvraag doen gaat zo: 

x Ga naar de website van Leergeld (link is als volgt: https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/) 
x Vul het veld met uw 4-cijferige postcode in waarna de naam van de Stichting Leergeld verschijnt 

waar u terecht kunt. 
x Klik op “klik hier voor doe een aanvraag en vul het formulier in”. 
Als uw kind graag wil sporten en/of muziek, dans of toneel buiten school wil beoefenen, dan kunt u 
voor ondersteuning ook terecht bij de Stichting Leergeld.  

 
Jaarlijks verantwoordt de school de inkomsten en uitgaven verbonden aan deze ouderbijdrage aan 
de Medezeggenschapsraad. 
 
Overige kosten 
Per leerjaar/klas vinden er vervolgens ook nog diverse schoolreizen/buitenschoolse activiteiten plaats 
die niet onder deze regeling vallen. Ook bij deze activiteiten geldt dat deelname niet verplicht is. In 
dat geval zal de school altijd een aangepaste onderwijsvoorziening organiseren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevr. B. Westera, directeur locatie Valkenburg  
Dhr. J. Hausmans, directeur locatie Meerssen 


