
 

Informatie met betrekking tot de schoolkosten. 

In de schoolgids wordt in hoofdstuk 14 in gegaan op de schoolkosten. 
Onderstaande informatie is afgeleid van dan wel aanvullend op de informatie uit de schoolgids. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Het Dongemond college vraagt aan de ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage per leerling. Dit bedrag 
is bestemd voor activiteiten en diensten die niet essentieel zijn voor het volgen van onderwijs maar 
waarvoor de school geen bekostiging ontvangt. De ouderbijdrage is vrijwillig dat wil zeggen dat ouders 
zelf een besluit mogen nemen om deze bijdrage te voldoen. De hoogte en samenstelling van de vrijwillige 
ouderbijdrage is tot stand gekomen na instemming van de MR.  

Het basisbedrag van de vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 60,00 en is als volgt opgebouwd:  
- excursies    € 22,50  
- culturele en sportieve activiteiten  € 22,50 
- ongevallen, WA- en doorlopende reisverzekering  €   2,50 
- bibliotheek /mediatheek  €   2,50 
- algemene reproductiekosten  € 10,00 
Totaal   € 60,00 
 
In verband met maatregelen rondom COVID-19 heeft het Dongemond college het afgelopen schooljaar 
nauwelijks excursies, sport- en culturele activiteiten kunnen aanbieden. Zodra dit weer mogelijk is gaan we 
deze activiteiten weer inplannen. Voor het schooljaar 2021 - 2022 vraagt het Dongemond college aan de 
ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage met een verlaagd basisbedrag van  
€ 15,00 per leerling.  

Overige schoolkosten 
Ouder(s)/verzorger(s) van brugklasleerlingen kunnen tijdens het bestellen van de leermiddelen bij VanDijk 
aangeven of zij het komend schooljaar een kluisje willen huren. De huur van een kluisje bedraagt € 10,-- 
(incl. BTW) per jaar. Van leerlingen van leerjaar 2 en hoger die het voorgaande schooljaar een kluisje 
huurde, wordt aangenomen dat zij ook in het nieuwe schooljaar een kluisje zullen huren. Het opzeggen van 
de huur dan wel het gaan huren van een kluisje is natuurlijk altijd mogelijk. Neem hiervoor contact op met 
de hoofdconciërge. 
 
  



 
De vrijwillige ouderbijdrage en kluisjeshuur zullen als aparte items in oktober via iDEALNET aan u 
gefactureerd worden. 
 
Korte toelichting op de posten: 

1. Voor ‘algemene reproductiekosten’ rekenen wij een bedrag van € 10,00. Uit deze post worden 
opmaak- en/of reproductiekosten voor zaken als de schoolgids, studiesteun, rapporten, 
diplomapapier en fotojaarboek voor eindexamen leerlingen en de algemene berichtgevingen vanuit 
school aan ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen bekostigd. Bij algemene berichtgevingen kunt u 
denken aan brieven rondom het einde en start van het schooljaar, werkweken, ouderavonden en 
andere schoolactiviteiten. 

2. De school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Het Dongemond college vraagt een bijdrage 
voor een collectieve ongevallen- en WA- verzekering van € 2,50. Beide verzekeringen kennen een 
secundaire dekking voor onder meer alle werknemers, vrijwilligers en leerlingen. Meer informatie 
over verzekeringen treft u aan in onze schoolgids en op onze website. 

Bij tussentijdse instroom of uitstroom van leerlingen gedurende een schooljaar wordt de volgende tabel 
gehanteerd om het  te betalen (instroom) of te restitueren (uitstroom) deel van de schoolkosten vast te 
stellen. 

Periode Instroom Uitstroom 
1 augustus – 1 december 100% 80% 

1 december – 1 april 60% 40% 
1 april – einde schooljaar 25% 25% 

 


