Onderwerp:
Datum:

vrijwillige ouderbijdrage 2021 – 2022
en overige schoolkosten
maart 2021

Beste ouder/verzorger,
In Nederland is het gelukkig zo georganiseerd dat de kosten voor onderwijs door de overheid worden
vergoed. Dit betekent dat ouders voor hun kind in het voortgezet onderwijs geen lesgeld betalen en dat
de boeken beschikbaar worden gesteld door de school. Er zijn echter nog meer kosten, om specifiek
vorm te geven aan het vrije school onderwijs. Daar krijgen we geen vergoeding voor vanuit de overheid.
Om de kosten van dat wat de vrijeschool extra biedt te kunnen financieren doen wij een beroep op u
om bij te dragen via een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Volledigheidshalve informeren wij u ook
over de overige extra kosten die u als ouders kunt verwachten.
Hieronder treft u een overzicht van:
- Het totale kostenplaatje voor een leerling op onze vrije school,
- Een uitgebreide toelichting op de vrijwillige ouderbijdrage
- Uitleg over het Sociaal Fonds als steun in de rug voor die ouders die dat nodig hebben.
Kosten per leerling gedurende op de Stichtse Vrije School:
Bedrag
Activiteiten
Werkweek
max € 135,00
Survivalreis
max € 180,00
Talenactiviteit
max € 257,00
Kunst/cultuurreis in het buitenland
max € 565,00
Uitwisselingsprojecten; kosten o.a. afhankelijk
)*
van programma en subsidietoekenning
Klassikale excursies, kosten afhankelijk van
€ 10,00 - € 50,00
mogelijkheden, onderwerp etc. Vaak is er een
klassenkas waar jaarlijks om een kleine bijdrage
gevraagd wordt.
Overige schoolbenodigdheden
Rekenmachine (nb. er is één toegestaan model
€ 18,00
waarover u t.z.t. zult worden geïnformeerd)
Grafische rekenmachine (nb. er is één toegestaan rond € 110,00
model waarover u t.z.t. zult worden
geïnformeerd)
Vrijwillige ouderbijdrage
€ 500,00

Jaarlijks / eenmalig
Eenmalig, 7e klas
Eenmalig, 9e klas
Eenmalig, 10e klas
Eenmalig, 12e klas
Eenmalig, 11e klas
Per leerjaar

Eenmalig, 9e klas
Voor leerlingen die vanaf klas
10 (havo/vwo) wiskunde in hun
profiel hebben.
Jaarlijks

)* De uitwisselingsprojecten in de 11e klas zijn geen vast programmaonderdeel van de school, maar geheel
vrijwillig. Informatie over de kosten hiervoor wordt tijdig verstrekt, zodat weloverwogen een keuze kan worden
gemaakt.

Het is mogelijk om de kosten van de hierboven genoemde vaste programmaonderdelen vooraf gespreid
te betalen via ons betalingssysteem Wiscollect. U wordt hier t.z.t. over geïnformeerd.
Toelichting vrijwillige ouderbijdrage
We benadrukken dat de ouderbijdrage vrijwillig is. De school geeft een richtbedrag van € 500,- per
leerling/ per jaar aan. Alleen door de ouderbijdrage kunnen we de financiering van de specifieke
vrijeschool onderwijsactiviteiten, die we noodzakelijk vinden om onze leerlingen te begeleiden in hun
ontwikkeling, bekostigen.

Algemeen kunstzinnig onderwijs en periodeonderwijs vanaf de 10e klas .We streven er naar dat onze
leerlingen opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige volwassenen, die in staat zijn om op een eigen wijze
bij te dragen aan de samenleving, vanuit inzicht, betrokkenheid en besef van verantwoordelijkheid. Om
dit te kunnen bereiken bieden wij breed en kunstzinnig onderwijs. Dit onderwijsaanbod bestaat uit
lessen en activiteiten die deels buiten het basis curriculum van het voorgezet onderwijs vallen. Denk
hierbij aan koor, toneel, muziek, euritmie, beeldende kunst, thema-periodes. Wij vinden verder dat de
periodelessen vanaf de 10e klassen onafhankelijk van het vakkenpakket gegeven moeten worden, om
onze leerlingen die brede basis te kunnen geven.
Met het richtbedrag van € 500,00 per leerling per jaar kunnen wij echt vrijeschoolonderwijs blijven
aanbieden. Voor alle duidelijkheid: uw kind is altijd welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage.
Hogere ouderbijdrage mogelijk
Om het hele onderwijsaanbod ook mogelijk te maken voor kinderen van ouders die deze bijdrage niet
geheel kunnen betalen, verzoeken wij u om -indien mogelijk- een extra bedrag te schenken. Dit extra
deel kunt u aftrekken van de belasting omdat dit aangemerkt kan worden als gift.
Sociaal Fonds
Binnen de Stichtse Vrije School is er een Sociaal Fonds, dat namens de ouders door het Contact Ouder
Platform wordt beheerd. Dit fonds is bedoeld om ouders financieel te ondersteunen bij de extra
schoolkosten van bijvoorbeeld de schoolreizen. Dit gebeurt via een schenking of een lening. Wij vinden
namelijk dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen. Voor de gegevens over het Sociaal Fonds
verwijzen wij u naar onze website. Verder heeft de gemeente Zeist een Stichting Leerkansen Zeist dat
zich inzet om ouders met een laag inkomen te helpen met de schoolkosten van hun kinderen.
Wilt u het Sociale Fonds steunen? Dat kan door een gift over te maken op: rekeningnummer NL08
RABO 0114 5472 11 ten name van Stichtse Vrije School, o.v.v. Sociaal Fonds SVS Zeist. Iedere gift, klein
of groot, wordt zeer op prijs gesteld.
Transparantie kosten en instemming oudergeleding (deel) medezeggenschapsraad
Jaarlijks bespreekt school met de (deel) medezeggenschapsraad (dMR) de tarieven van de
schoolkosten, de activiteiten en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De dMR kijkt hier kritisch
naar en adviseert de schoolleiding. De oudergeleding van de dMR heeft afgelopen jaar ingestemd met
de tarieven zoals hierboven vermeld. Daarnaast heeft de dMR ingestemd met een jaarlijkse indexatie
van de kosten voor de reizen.
Verder lezen? Vragen?
Informatie over de schoolkosten, de vrijwillige ouderbijdrage, het Sociale Fonds en de Stichting
Leerkansen Zeist treft u aan op onze site:
https://www.svszeist.nl/Organisatie/Praktischeinformatie/Schoolkosten.aspx.
Indien u nog vragen heeft over de kosten voor een werkweek/reis, dan kunt u terecht bij de
mentor/klassenleraar van de klas van uw kind.
Met vriendelijke groet,
Gijs van Lennep
Rector

