Vrijwillige Ouderbijdrage 2022-2023
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 wordt de “vrijwillige ouderbijdrage”
genoemd. Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet inwerking getreden voor de vrijwillige ouderbijdrage.
De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school
organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.
Het doel van deze wet is om een eind te maken aan het uitsluiten van leerlingen van activiteiten of
programma’s die door de school worden georganiseerd, als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet
betalen. Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet
betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte
schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan. Alle leerlingen moeten kunnen
meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het
verplichte lesprogramma. Voorbeelden zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals dansen muzieklessen en tweetalig onderwijs. Het wetsvoorstel heeft ook geregeld dat scholen expliciet in
de schoolgids vermelden dat het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het
uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.
Deelnemen aan de regeling vrijwillige ouderbijdrage kan door te kiezen voor het totaalpakket of voor
het keuzepakket. Hierbij bepaalt u zelf voor welke onderdelen u wilt deelnemen. Elke keuze is apart
voorzien van een kostprijs.
U ontvangt vanuit WIS Collect een link waarmee u toegang krijgt tot WIS Collect.
Hierin kunt u uw keuze maken voor het totaalpakket of voor het keuzepakket.

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
leermiddelen. De school vraagt er, buiten het totaalpakket om, een vrijwillige kostendekkende bijdrage
voor met inachtneming van de wettelijke kaders.
Schoolkosten en de Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland 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 lesmaterialen (pennen, schriften, schooltas of rugzak), gymkleding, praktijkmaterialen,
een rekenmachine of een laptop.

Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023
Pakket 1 = Totaalpakket

bedrag

keuze
s.v.p.
aankruisen

1. Gebruik op school van woordenboeken, atlassen, leesboeken, koptelefoons
van school. (Je hoeft dan je eigen atlas, woordenboeken niet elke les, maar
alleen voor zover nodig alleen bij toetsen of proefwerken mee te brengen).
Gebruik van overall / lab jas / veiligheidsschoenen / veiligheidsbril /
keukenkleding etc. in diverse verschillende lessen
2.

Cultuurkaart**

€50,50

O

Pakket 2 = Keuzepakket

bedrag

keuze
s.v.p.
aankruisen

1. Gebruik op school van woordenboeken, atlassen, leesboeken, koptelefoons
van school. (Je hoeft dan je eigen atlas, woordenboeken niet elke les, maar
alleen voor zover nodig alleen bij toetsen of proefwerken mee te brengen).
Gebruik van overall / lab jas / veiligheidsschoenen / veiligheidsbril /
keukenkleding etc. in diverse verschillende lessen

€ 40,00

O

2. Cultuurkaart**

€ 10,50

O

* Kluisje: Iedere leerling ontvangt bij aanvang van de schoolcarrière een kluisje. Wanneer de leerling
de school verlaat moet de kluissleutel worden ingeleverd. Wanneer de leerling geen sleutel kan
overhandigen kost dit € 10,00.
** Cultuurkaart: Deze kaart geeft korting op diverse culturele manifestaties. De leerlingen die het vak
CKV volgen, krijgen een persoonlijke bijdrage vanuit deze cultuurkaart, van € 15,- om (verplichte)
voorstellingen te bezoeken.

