Vrijwillige ouderbijdrage en schoolbenodigdheden
Het volgen van onderwijs op Visser ’t Hooft Lyceum, locatie Leiderdorp (hierna te noemen ‘de school’)
is, zoals de wet voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat ouders/verzorgers niet hoeven te betalen voor
het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken/leermiddelen. De school vraagt geen verplichte
bijdrage aan ouders/verzorgers. Als school ontvangen wij echter onvoldoende middelen om extra
activiteiten te organiseren. Wij vragen daarom van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage om deze
extra activiteiten te kunnen organiseren. Dankzij uw ouderbijdrage zijn we in staat om activiteiten en
lessen extra ‘aan te kleden’. Om die reden zijn we erg blij dat veel ouders ieder jaar naar vermogen
bijdragen. De kosten verschillen per leerjaar en opleiding en kunt u nalezen op onze website
(https://vhl.nl/leiderdorp/praktisch/ouderbijdrage/).

Vrijwillige algemene ouderbijdrage
Ook maken wij gedurende het schooljaar kosten voor andere activiteiten. U kunt dan denken aan de
dagopeningen, vieringen, mentor- en overige activiteiten (zie onderstaand overzicht). Wij vragen een
vrijwillige bijdrage van ouders om de identiteitsgebonden activiteiten te ondersteunen voor een bedrag
van € 50,- per leerling1. Het is een vrijwillige bijdrage. Als u niet wilt bijdragen heeft dat geen enkele
consequentie. Uw kind doet gewoon mee aan alle activiteiten. U kunt als ouder/verzorger kiezen voor
welke activiteiten u wel of geen bijdrage betaalt.
Vrijwillige ouderbijdrage
Vieringen en activiteiten
Mentoractiviteiten
Afsluiting schooljaar
TOTAAL

1MHV
20,00
15,00
15,00
50,00

2MHV
20,00
15,00
15,00
50,00

3MHV
20,00
15,00
15,00
50,00

4M
20,00
15,00
15,00
50,00

Schoolkosten
In het overzicht van de ouderbijdragen op de website staat ook een overzicht van alle schoolkosten.
Onder ‘overige schoolkosten’ vallen onderstaande (facilitaire) zaken.
Overige schoolkosten
Bijdrage leerlingvereniging
5,00
Bijdrage schoolpas/printbudget 5,00
Mediatheek/bibliotheek
5,00
Cultuurkaart (CJP)
5,00
TOTAAL
20,00
Cultuurkaart
Veel activiteiten op school worden georganiseerd dankzij de cultuurkaart. Onze school zet de
cultuurkaart klassikaal in door activiteiten te organiseren als toneelvoorstellingen, gastlessen,
In het verleden was dit €70,-, maar de introductieactiviteiten bij de start van het schooljaar worden nu
onder ‘excursies en werkweken’ per leerjaar apart gefactureerd.
1

museumbezoek enzovoort. Voor leerlingen is de kaart ook een kortingskaart bij bijvoorbeeld
bioscopen en zelfs bij sommige (kleding)winkels. Aan de ouders vragen we een bijdrage van €5,-. De
totale kosten voor de school bedragen €10,50. De overheid draagt daarnaast €5,- bij.

Vrijwillige bijdrage voor excursies en werkweken
Om het onderwijsprogramma betekenisvol te laten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen
organiseert de school regelmatig excursies, werkweken of vergelijkbare activiteiten. Dit doen we ook
om de groepsband te versterken en leerlingen extra te motiveren. Hiervoor vraagt de school een
vrijwillige bijdrage.
Ouders zijn niet tot betalen verplicht, maar wij willen ouders wel nadrukkelijk stimuleren om hun
kind(eren) in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de activiteiten. In het geval er niet wordt
deelgenomen en er dus ook niet hoeft te worden betaald, wordt voor de leerlingen een alternatief
programma op school georganiseerd.

Schoolboeken
Schoolboeken zijn voor leerlingen van het voortgezet onderwijs gratis. Via de school krijgt u informatie
hoe u de boeken ontvangt. Op de website van de school kunt u hier meer informatie over vinden.

Schoolbenodigdheden
Voor sommige vakken hebben leerlingen naast de boeken en andere leermiddelen nog specifieke
schoolspullen nodig, zoals (kleur)potloden, schriften, een passer, een geodriehoek, etui, etc. Deze
spullen dient u zelf aan te schaffen. Het beste kunnen de spullen in overleg met de docenten worden
aangeschaft. We raden u daarom aan om met de aanschaf van nieuw materiaal te wachten tot het
begin van het nieuwe schooljaar.
Lichamelijke opvoeding (alle leerlingen)
Voor het vak LO zijn een korte sportbroek en sportschoenen noodzakelijk. Voor de veldlessen zijn een
trainingspak en een extra paar gymschoenen gewenst. Bij de brugklasleerlingen wordt via de
ouderbijdrage voor twee schoolshirts €11 in rekening gebracht. In de andere leerjaren kunnen
schoolshirts via de vakdocent worden aangeschaft.
Rekenmachine
In de onderbouw en de bovenbouw van de mavo dient een leerling een gewone rekenmachine te
hebben. Aanschaf van een rekenmachine kan het beste na overleg met de wiskundedocent.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling
In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op de reductie- of kwijtscheldingsregeling voor extra
activiteiten als excursies en werkweken.
Kwijtscheldingsregeling
De school verleent onder de hieronder genoemde omstandigheden, op verzoek van de wettelijke
vertegenwoordiger, kwijtschelding van de verschuldigde ouderbijdrage:
• indien het besteedbaar gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 110% van de voor de
wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm. Wilt u hiervoor in aanmerking komen,
dan zal Stichting Leergeld als onafhankelijke partij dit toetsen.
• indien op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van
toepassing is verklaard.
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Reductieregeling
De school verleent op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger, reductie van de verschuldigde
vrijwillige algemene ouderbijdrage van 20% wanneer er meer dan 2 kinderen van de wettelijke
vertegenwoordiger ingeschreven staan bij een school voor voortgezet onderwijs van SCOL.

Aanvraag minimaregeling
Ouders woonachtig in de gemeente Leiden en Leiderdorp kunnen bij een inkomen niet hoger dan
120% van de bijstandsnorm een beroep doen op de minimaregeling. Zie hier. Op deze pagina kunt u
ook de aanvraag doen. Hiervoor heeft u een Digid nodig.
Ouders wonende in de gemeente Kaag en Braassem kunnen bij een inkomen niet hoger dan 110%
van de bijstandsnorm een beroep doen op de minimaregeling van de gemeente. Heeft u een inkomen
tussen de 110% en 120% van het voor u geldende bijstandsbedrag, dan is de bijdrage 50% van het
maximale bedrag. Zie hier. Op de site ziet u ook hoe u de aanvraag moet doen.
Mocht u uit een andere gemeente komen dan kunt u op de gemeentesite zoeken naar mogelijke
ondersteuning bij een minimum inkomen.

Facturatie
Ouders/verzorgers ontvangen een digitale uitnodiging via ons digitaal facturatiesysteem Wis Collect
(https://www.wis.nl/). Met deze uitnodiging kunnen de onderdelen, vrijwillige ouderbijdragen en
schoolkosten worden aangevinkt. Na een akkoord d.m.v. het digitaal aanvinken ontvangen de
ouders/verzorgers daar een factuur van. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld meerdaagse (buitenlandse)
schoolreizen en werkwerken. Via Wis Collect kan ook direct betaald worden met Ideal. Sommige
facturen kunnen ook in termijnen worden betaald.

3/3

