Bijdrage in de schoolkosten ouders (begroting schooljaar 2017 – 2018)
Scholen mogen ouders een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en
activiteiten. Hierbij kunt u denken aan een schoolkamp of aan festiviteiten. Het gaat altijd om
activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en daarom niet door het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden bekostigd.
Vaak wordt gesproken over schoolkosten in het algemeen. Voor het goede
begrip onderscheidt het Candea College drie soorten schoolkosten:
- Leermiddelen die niet vallen onder de regeling ‘gratis schoolboeken’;
- De vrijwillige ouderbijdrage;
- De overige schoolkosten (vergoeding voor activiteiten en voorzieningen die de school
zinvol en wenselijk acht).
Deze verdeling is gebaseerd op de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs, die
mede is opgesteld door ouderorganisaties (te weten: de ouderorganisaties NKO, OUDERS &
COO en LOBO, de organisaties voor bestuur en management VOS/ABB, VBS,
Besturenraad, Bond KBVO,VGS en LVGS, alsmede de VO-raad). De gedragscode is te
downloaden via www.vo-raad.nl (dossiers > leermiddelen > Gedragscode Schoolkosten).
Ouders hebben de mogelijkheid slechts voor bepaalde voorzieningen en activiteiten te
betalen. Afhankelijk van de extra voorziening of de activiteit kan de schoolleiding besluiten
dat de leerling daarvan geen gebruik kan maken of daaraan niet kan meedoen, als de
ouders daarvoor niet (tijdig en volgens afspraak) hebben betaald. Als activiteiten een
onderdeel vormen van ons regulier onderwijsproces/schoolplan, zullen de leerlingen niet van
deelname uitgesloten worden. In andere gevallen zal de school, bij geen deelname, zorgen
voor lesvervangende activiteiten.
Het voorgeschreven lesmateriaal wordt conform wet- en regelgeving verstrekt, m.u.v. een
eventuele borg. Dit betekent dat alle leerlingen die voortgezet onderwijs volgen, gratis
schoolboeken krijgen van de overheid. Het geld gaat rechtstreeks naar de school, die de
inkoop doet en de gratis schoolboeken verstrekt aan de leerlingen.
Onder deze regeling ‘gratis schoolboeken' vallen:
• leerboeken;
• werkboeken;
• projectboeken en tabellenboeken;
• examentrainingen en examenbundels;
• de licentiekosten van digitaal lesmateriaal;
• cd’s en dvd’s met lesmateriaal.
Het Candea ontvangt van het ministerie geen middelen voor extra activiteiten en
voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de
leerlingen erg belangrijk vinden. Om activiteiten toch te kunnen aanbieden vraagt de school
aan ouders een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we de extra activiteiten en
voorzieningen bekostigen. Overigens wordt toelating tot de school niet afhankelijk gesteld
van het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Het Candea spant zich in om de overige
schoolkosten zo laag mogelijk te houden.

Lidmaatschap oudervereniging
Voor het lidmaatschap van de oudervereniging betalen ouders een extra bijdrage van
€ 6,- per gezin. De school int deze tegelijk met de vrijwillige ouderbijdrage en maakt deze
inkomsten medio november over aan de penningmeester van de oudervereniging.
Vrijwillige Ouderbijdrage Candea College: € 96,Toelichting op de kostenposten van het pakket € 96,-; exclusief bijdrage aan
oudervereniging.
Leerlingen waarvan de ouders er voor kiezen geen vrijwillige ouderbijdrage te betalen,
kunnen aan een aantal activiteiten niet deelnemen. Waar dat activiteiten binnen de
onderwijstijd betreft, krijgen zij aangepaste activiteiten opgedragen.
Via de leerlingenadministratie krijgen de ouders/leerlingen die dat betreft eind oktober/begin
november een toelichtende brief, waarin dat nogmaals wordt toegelicht.
I

Uitbreiding van gemeenschappelijke voorzieningen in de school (€ 21,-):
Kluisje: de school heeft voor iedere leerling een kluisje aangeschaft. Afschrijving,
reparatie en onderhoud worden uit deze post betaald.
Verzekering: ongevallenverzekering gedurende de schooldag plus een half uur voor en na
start school volgens rooster. Nb: ouders kunnen desgewenst deze verzekering voor eigen
rekening uitbreiden. Zij ontvangen daarover aan het begin van het schooljaar informatie.
Voorzieningen leerlingen: proefwerkpapier, onkosten leerlingenvereniging (CAN),
drukkosten leerlingenschoolkrant, bijdrage regeling reprorecht onderwijs, de
instandhouding van print- en kopieervoorzieningen in studiehuizen, inspelen op actualiteit,
bijeenkomsten met ouders.
Toelichting:
Kosten € 21,-. Daarbij is de volgende onderverdeling gehanteerd: kluisjes € 5,-,
verzekeringen € 4,- en voorzieningen € 12,- (als bijdrage in de kosten).

II Aanvulling op en uitbreiding van de standaard onderwijsactiviteiten (€ 50,-):
Buitenlesactiviteiten: ieder leerjaar kent zijn eigen activiteiten die afgestemd zijn op dat
leerjaar c.q. die groep. De kosten voor bijv. activiteitendagen, mentordag, niet les
verplichte excursies, kerstviering, promnights, diploma-uitreikingen, klassenavonden,
traktaties, etc. worden hieruit betaald. De opleidingsdirecteur maakt met zijn/haar
mentoren jaarlijks een activiteitenplan en kan dit bedrag besteden. Bij activiteiten die
onder lestijd vallen krijgen leerlingen die niet deelnemen een alternatief in de vorm van
een onderwijskundige opdracht die zij op school uitvoeren, uiteraard in de geest van het
betreffende thema.
Dit afdelingsbudget leerlingenactiviteiten is opgebouwd uit de volgende elementen:
Mentor- en klas activiteiten € 32,- per leerling.
Culturele (vak) excursies + inspelen op actualiteit € 13,- per leerling.
Toernooien € 5,- per leerling
•
•
•

Voor leerlingen waar niet voor is betaald en waarmee geen regeling is
overeengekomen, geldt dat leerlingen aan een aantal activiteiten niet kunnen
deelnemen.
De opleidingsdirecteur stelt jaarlijks in november de bijbehorende begroting op. Het
activiteitenplan per schooljaar is de basis van dit activiteitenplan.
Dit leerlingenbudget wordt verhoogd met een bedrag van € 15,- per teamlid uit de
algemene schoolmiddelen voor begeleiderkosten bij leerlingen activiteiten.

III Aanvullende leer- en hulpmiddelen, toegang tot niet gratis digitale informatiebronnen (bijv.
Literom, Krantendatabank, Edurep en Entree) en mediatheek inclusief deelgebruik
collectie bibliotheek Duiven en hulpsoftware: lidmaatschap SLIM (€ 25,- per leerling).
Klassensets: atlassen en woordenboeken worden door de ouders aangeschaft en kunnen
door de leerlingen van thuis meegenomen worden. Zowel om kosten te besparen als om
‘veel sjouwen’ voorkomen is een aantal klassensets beschikbaar voor de docent en de
klas. Dit betreft ook een aantal hulpmiddelen die anders door de leerlingen meegebracht
zouden moeten worden bij de landelijke centrale examens. Behalve hulpmiddelen zoals
atlassen en woordenboeken worden ook klassensets besteld van boeken waarvan het
gebruik niet verplicht, maar wel geadviseerd is (bijv. geadviseerde antwoordboekjes, extra
examenbundels, boeken uit voorexamenjaren).
Leerlingen kunnen dit materiaal op school gebruiken en de ouders hoeven ze, verplicht
dan wel geadviseerd, niet aan te schaffen. Iedere opleiding binnen school gaat na hoe zij
op deze wijze de kosten voor leermiddelen kunnen verlagen en toch de extra kwaliteit en
ondersteuning kunnen bieden die de opleidingen onderwijskundig belangrijk vinden.
Gestreefd wordt naar minimale overlap (aanschaf thuis en ook op school; bij bijvoorbeeld
atlassen is dat (nog) niet haalbaar). Uit deze middelen worden ook beschermende kleding
en hulpmiddelen (bijv. voor het vak scheikunde) aangeschaft
Overige schoolkosten voor ouders in 2017:
Naast de vrijwillige ouderbijdrage geeft onderstaand overzicht een beeld van mogelijke
andere kosten. Incidenteel worden toegangsprijzen gevraagd bij zeer bijzondere activiteiten
op school, zoals een musical. Leerlingen betalen dan slechts een deel van de werkelijke
kosten. Voor onderstaande kosten geldt, dat de school de activiteit of voorziening van groot
belang acht voor het volgen van het onderwijs, maar waarvoor de school geen bekostiging
ontvangt. De school kan deze activiteiten of voorzieningen wettelijk niet verplicht stellen,
omdat zij deze anders gratis moet aanbieden waardoor het onmogelijk wordt om de activiteit
of voorziening aan te bieden. Bijdragen voor overstijgende activiteiten in bijzondere
afdelingen/leerstromen (Technasium, Gymnasium) of vakken, worden uiterlijk aan voor de
start van het schooljaar apart gecommuniceerd naar de betrokken ouders. Van belang hierbij
is dat het Candea een alternatieve keuze in het opleidingsaanbod aanbiedt, waarvoor geen
kosten in rekening gebracht worden.
Voor het volgen van technasiumonderwijs wordt per ingang van schooljaar 2016-2017 aan
tweede klas leerlingen een bijdrage van € 20,- gevraagd als bijdrage in de aanzienlijke
kosten om deze opleiding vorm te geven. Zo heeft het Candea College de afgelopen jaren
fors geïnvesteerd in bijvoorbeeld robotica, 3D-printers en iPadkarren. Daarnaast wordt
geïnvesteerd in technasiumscholing voor docenten en extra onderwijstijd voor leerlingen in
de vorm van lessen O&O. Ook voor het gymnasium geldt vanaf leerjaar twee een eigen
bijdrage van € 20,- t.b.v. het jaarlijkse uitstapje van onze gymnasiasten. Vanaf schooljaar
2017-2018 wordt deze bijdrage in de kosten ook voor leerjaar 3 gevraagd met een jaarlijkse
‘doorgroei’ naar de bovenbouw.
Voor het volgen van het nieuwe havo-vak BSM (Bewegen Sport Maatschappij) en LO2 op de
mavo wordt een bijdrage van € 40,- gevraagd als bijdrage in de kosten. Deze bijdrage wordt
naast het aanbieden van extra lessen gebruikt voor het plannen van sportactiviteiten
waarvoor externe expertise ingehuurd wordt. Leerlingen maken hierbij kennis met een grote
variëteit aan sportactiviteiten. Voor de keuzeactiviteit tweedaagse watersport wordt € 110,- in
rekening gebracht.

Deelname aan de Sport en Cultuurstroom (mavo) vraagt een bijdrage van € 20,- euro in de
kosten van organisatie van sport- en cultuuractiviteiten. Leerlingen ontvangen in deze stroom
tevens extra sport- en cultuurlessen.
Onderstaand samenvattend overzicht van schoolkosten voor ouders is gebaseerd op de
gegevens zoals deze bekend waren in voorjaar 2017. De kosten zijn afhankelijk van externe
factoren zoals hotel- en busprijzen en derhalve onder voorbehoud van prijsstijgingen en
alleen indicatief voor 2017-2018. De facultatieve Rome-reis wordt enkel aangeboden aan
leerlingen van de vakken Ne en klassieke talen. Naast onderstaande programma’s worden
incidenteel geheel vrijwillige activiteiten georganiseerd die buiten het lesprogramma vallen.

Overzicht niet subsidiabele schoolkosten
Kostenpost standaard
huur kluisje
verzekering*
voorzieningen leerlingen*
buitenlesactiviteiten *
culturele vakex. + actualiteit*
Aanvullende leer- en hulpmiddelen

toernooien

Reizen en excursies
€5
€4
€ 12
€ 32
€ 13
€ 25
€5

totaal

€ 96

Bijzondere vakken / opleidingen
Technasium leerjaar 2 /3
Gymnasium leerjaar 2 /3
LO2
Sport & Cultuurstroom mavo leerjaar 1 /2
BSM

€ 20
€ 20
€ 20
€ 20
€ 40
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Ieper
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London
ard-ber-lon
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kamp
€ 65
excursie
€ 20
€ 65

€ 20
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h5

v4/5 v6
€ 290
€ 100
€ 595

€ 270
€ 270
€ 110
€ 20

€ 20

€ 270 € 20 20-130 € 270 € 100 € 290
€ 595

Opmerkingen:
- De oudervereniging krijgt medio november/december ook inzage in de uitgaven van het
afgelopen schooljaar. De financiële administratie maakt hiervoor een overzicht gebaseerd
op schooljaar.
- Het kan zijn dat u door financiële problemen de bijdrage moeilijk of (tijdelijk) niet kan
betalen. U kunt dan het beste contact opnemen met de schoolleiding, zodat samen naar
een oplossing gezocht kan worden.

