
 

Van: Visser ’t Hooft Lyceum 

 Noordeinde 24 

 2231 LK RIJNSBURG 

 

Aan: de ouders/verzorgers van alle leerlingen 

 

 

Betreft: vrijwillige ouderbijdrage en overige schoolbenodigdheden 

 

Rijnsburg, september 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Het volgen van onderwijs op Visser ’t Hooft Lyceum locatie Rijnsburg (hierna te noemen ‘de school’) 

is, zoals de wet voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat ouders/verzorgers niet hoeven te betalen voor 

het reguliere onderwijs én voor de schoolboeken/leermiddelen. De school vraagt geen verplichte 

bijdrage aan ouders/verzorgers. Echter, als school ontvangen wij onvoldoende middelen om extra 

activiteiten te organiseren. Wij vragen daarom van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage om deze 

extra activiteiten te kunnen organiseren. In deze brief lichten wij dit graag verder toe. 

 

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. De kosten verschillen per leerjaar en opleiding en u kunt dit nalezen op 

onze website, https://www.vhl.nl/visserbrederegelingen  

Ouders zijn niet tot betalen verplicht, maar wij willen ouders wel nadrukkelijk oproepen om hun 

kind(eren) in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de activiteiten. Als er niet wordt 

deelgenomen en dus ook niet hoeft te worden betaald, wordt een alternatief programma op school 

georganiseerd.  

 

Vrijwillige algemene ouderbijdrage 
Gedurende het schooljaar maken wij 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 deze vaak identiteitsgebonden activiteiten te ondersteunen. Het is 

een vrijwillige bijdrage. U kunt als ouder/verzorger kiezen voor welke activiteiten u wel of geen 

bijdrage betaalt.   

 

Vrijwillige ouderbijdrage  

 1 MHV 2MHV 3MHV 4M 

dagopening/vieringen € 15,- € 15,- € 15,- € 15,- 

mentoractiviteiten 

introductie 

afsluiting 

groepsvorming 

€ 25,- € 25,- € 25,- € 25,- 

schoolfruit € 5,- € 5,- € 5,- € 5,- 

schoolshirts € 15,-    

totaal € 60,- € 45,- € 45,- € 45,- 
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Vrijwillige bijdrage voor extra en verdiepend onderwijs   
De school organiseert naast of in plaats van het reguliere aanbod een verdiepend programma zoals 

ons projectonderwijs en de Hartlijnen. Om deze extra/verdiepende programma’s te kunnen aanbieden, 

moeten wij extra kosten maken die niet vergoed worden door de overheid omdat deze geen onderdeel 

uitmaken van het verplichte curriculum voor het voortgezet onderwijs. Is het uw wens dat uw 

zoon/dochter hieraan deelneemt, dan vragen wij u een vrijwillige bijdrage zoals vermeld in het 

kostenoverzicht. 

 

Reductie en kwijtscheldingsregeling 
In bijzondere gevallen kunt u een beroep doen op de reductie of kwijtscheldingsregeling voor extra 

activiteiten zoals 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.  
 

Reductieregeling  

De school verleent op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger een 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.  

Ouders wonende in de gemeente Katwijk kunnen bij een inkomen niet hoger dan 110% van de 

bijstandsnorm een beroep doen op de minimaregeling van de gemeente.  

Bent u woonachtig in een andere gemeente dan hierboven genoemd, dan kunt u op de website van 

die gemeente zoeken naar mogelijke ondersteuning bij een minimum inkomen.  

 

Schoolboeken  
Aan de schoolboeken zijn voor u als ouder geen kosten verbonden, u moet ze echter wel zelf 

bestellen. De school verstrekt de informatie over hoe u de boeken kunt bestellen. Op de website van 

de school kunt u hier meer aanwijzingen 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, zodat de vakdocent de aanwijzingen aan de leerlingen kan geven. 

 

Lichamelijke opvoeding (alle leerlingen)  

Voor het vak LO zijn een korte sportbroek en sportschoenen noodzakelijk. Bij de brugklassen wordt 

via de ouderbijdrage € 15,- in rekening gebracht voor 2 school-T-shirts. In de hogere leerjaren kunnen 

deze shirts via de vakdocent worden aangeschaft.  
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Overige facilitaire kosten   
 

Schoolpas € 5,- 

Mediatheek/bibliotheek € 5,-  

CJP € 5,-  

Totaal € 15,- 

 
Op de website van de school staat onder het kopje ‘Ouderbijdragen’ een overzicht van alle facilitaire 

kosten. 

 

 

Facturatie  
Ouders/verzorgers ontvangen een digitale uitnodiging via ons digitaal facturatiesysteem Wis Collect 

(https://www.wis.nl/). 

Via 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. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

E. Pruijn-Oudshoorn, directeur 

 

 

 

Bijlage 

- overzicht schoolkosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

https://www.wis.nl/


 

Totaal overzicht schoolkosten 

 

 

* i.v.m. de corona-maatregelen worden de lockers tot nader order niet gebruikt, er worden dus ook 

geen kosten in rekening gebracht; mocht deze situatie wijzigen, dan wordt u daar uiteraard over 

geïnformeerd en zullen de kosten relatief in rekening worden gebracht. 

**indien uw zoon/dochter onverhoopt niet geslaagd is, wordt dit bedrag teruggestort. 

 

 1mhv 2mhv 3mhv 4m 

Vrijwillige ouderbijdrage 

• mentoractiviteiten 

• dagopening/vieringen 

• schoolfruit 
• schoolshirt 

€ 60,- € 45,- € 45,- € 45,- 

Facilitaire kosten 

• schoolpas 

• mediatheek 

• bibliotheek 

• cjp 

€ 15,- € 15,- € 15,- € 15,- 

huur locker € 10,- * € 10,- * € 10,- * € 10,- * 

festiviteiten rond de diploma-uitreiking    € 40,- ** 

hartlijn sport tot kerstvakantie € 50,- € 50,-   

hartlijn sport na kerstvakantie € 50,- € 50,-   

hartlijn voetbal na kerstvakantie € 30,- € 30,-   

hartlijn voetval tot kerstvakantie € 30,- € 30,-   

hartlijn technologie tot kerstvakantie € 30,- € 30,-   

hartlijn technologie na kerstvakantie € 30,- € 30,-   

hartlijn dans tot kerstvakantie € 30,- € 30,-   

hartlijn dans na kerstvakantie € 30,- € 30,-   

bijdrage LO2   € 50,- € 50,- 

CKV   € 25,- € 25,- 

     

Excursie     

Biologie brugklas € 20,-    

Biologie 4 vmbo    € 15,- 

Geschiedenis 2 vmbo/havo/vwo  € 25,-   

Duits 3 en 4 vmbo/havo/vwo   € 40,- € 40,- 

Frans 3 havo/vwo   € 40,-  

Ardennen 3 vmbo   € 330,-  

Tekenen inclusief materiaal    € 95,- 


