
 

 

Ouderbijdrage 2021-2022 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 2021-2022 
Deelnemen aan de vrijwillige ouderbijdrage kan door te kiezen voor het totaalpakket. Gebruik van 
een kluisje is voor iedereen gratis.  
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: 

 leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken; 
 examentrainingen en examenbundels; 
 eigen leermateriaal van de school; 
 cd's of dvd's die een leerling in dat leerjaar nodig heeft; 
 licentiekosten van digitaal leermateriaal;  
 lesmateriaal van extra (keuze)vakken;  
 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: 

 atlas; 
 woordenboeken; 
 rekenmachine; 
 agenda; 
 gymkleren; 
 gereedschap; 
 schriften en multomappen; 
 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 
totaalpakket om, een kostendekkende bijdrage voor.  
 
De uitvoering in schooljaar 2021-2022 

U ontvangt een mail van WIS Collect waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijk gedeelte binnen 
WIS Collect. Hier vindt u zowel het totaalpakket als het keuzepakket en hieruit maakt u uw keuze.  
 
 
Stichting Leergeld 

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

Een aanvraag doen gaat zo: 

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

waar u terecht kunt. 
 Klik op “klik hier voor doe een aanvraag en vul het formulier in”. 

 
 
Jaarlijks verantwoordt de school de inkomsten en uitgaven verbonden aan deze ouderbijdrage aan 
de Medezeggenschapsraad. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dhr. J. Hausmans, rector 


