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KWIJTSCHELDING EN REDUCTIEREGELING WERKWEKEN 
EN ANDERE ACTIVITEITEN 

1 Beleid inzake schoolkosten 
Het Dongemond college maakt onderscheid in de volgende schoolkosten: 

a. Voorgeschreven schoolboeken en lesmaterialen 
b. Lesmaterialen waarvan de school geen financiële bijdrage van de overheid ontvangt 

(tekendoos, rekenmachine enz.) 
c. Vrijwillige ouderbijdragen 
d. Excursies, werkweken en andere activiteiten. 

 
De tekst van de reductie- en kwijtscheldingsregeling zoals opgenomen in de schoolgids 2013-2014 
luidt: 
 
Indien op de ouder(s)/verzorger(s) als wettelijke vertegenwoordiger van de leerling of de 
meerderjarige leerling zelf de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard, 
verleent de school op schriftelijk verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger gehele dan wel 
gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage(n). 
Indien overige zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan eveneens gehele of 
gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage plaatsvinden. De omstandigheden hebben 
betrekking op de inkomenssituatie. 
 
De wettelijke vertegenwoordiger van de leerling of de meerderjarige leerling zelf dient daartoe voor 1 
oktober een gemotiveerd schriftelijk verzoek te richten aan de directeur van de betreffende unit die 
hierover een beslissing neemt, doch niet voordat is aangetoond dat bestaande voorzieningen bij de 
gemeente of anderszins zijn aangesproken. 
 
Deze door de overheid voorgeschreven regeling is beperkt tot de vrijwillige ouderbijdragen (c). 
Daarmee is de conclusie dat het Dongemond college geen reductie- of kwijtscheldingsregeling heeft 
voor de andere schoolkosten en dus ook niet voor werkweken. 
 
Voor de schoolkosten genoemd onder punt a en b wordt geen reductie of kwijtschelding verleend.  
 
Voor de schoolkosten genoemd onder punt d, waarin de huidige reductie- en kwijtscheldingsregeling 
niet voorziet wordt in de praktijk als volgt omgegaan: 
 

1. Ouder(s)/verzorger(s) worden gewezen op de mogelijkheid om hun zoon/dochter af te melden 
voor betaalde activiteiten zoals werkweken. De school biedt tijdens schooltijd voor hen een 
alternatief programma aan. 

2. Teamleiders en/of directeuren kunnen schriftelijke betalingsregelingen met 
ouder(s)/verzorger(s) treffen. De uitkeringsmomenten van de kinderbijslag en de datum/data 
van de activiteit/werkweek kunnen hierin leidend zijn.  

3. Indien ouder(s)/verzorger(s) in het verzorgingsgebied van Stichting Leergeld Oosterhout e.o. 
wonen zal de school hen daar naar verwijzen. 
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In die gevallen dat voor de schoolkosten genoemd onder d bovenstaande geen uitkomst biedt, kan 
een directeur overwegen om verzoeken af te wijzen (op formele grond) of op grond van de 
inkomenssituatie, doch niet voordat is aangetoond dat bestaande voorzieningen bij de gemeente, 
Stichting Leergeld Oosterhout e.o. of anderszins zijn aangesproken, een kwijtschelding toekennen. 
Deze kwijtschelding kan nooit meer bedragen dan 50% van de kosten. 
Bij de vaststelling van de hoogte van het kwijtscheldingspercentage wordt met eventuele 
openstaande vorderingen met betrekking tot de leerling waarvoor het verzoek is ingediend rekening 
gehouden.  
Het kwijt te schelden bedrag drukt op de begroting van de excursies en/of werkweken waarvoor voor 
excursies een bedrag van € 18, = per leerling per schooljaar is opgenomen in de vrijwillige 
ouderbijdrage. 
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