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Ouderbijdrage 2021-2022 
Kostenoverzicht voor ouders per leerjaar/leerweg 2021-2022 
 
Definitief - Mei 2021 

 
1.Algemeen 
 
Aan de ouders van leerlingen die onderwijs volgen binnen het voortgezet onderwijs wordt een algemene 
ouderbijdrage gevraagd. 
 
De school ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een vergoeding voor leer- en 
werkboeken die noodzakelijk zijn voor het volgen van het onderwijsprogramma. De school ontvangt echter 
geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het reguliere lesprogramma vallen, maar die de 
school de leerlingen wel wil aanbieden omdat wij dat  belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen 
toch te kunnen aanbieden vraagt de school aan de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage. Deze 
vrijwillige ouderbijdrage is afhankelijk van de opleiding waar uw zoon of dochter staat ingeschreven. De 
bijdrage bestaat uit:  

• algemene ouderbijdrage, het betreft hier een vergoeding voor onder andere verzekeringen, schadefonds, 
contributies, ouderavonden en vieringen; 

 
Daarnaast wordt aan ouders een bijdrage in andere algemene schoolkosten gevraagd, waaronder: 

• materialen en gereedschappen, het betreft hier een vergoeding voor het gebruik van atlassen, 
woordenboeken, opleidingsmaterialen of de aanschaf van gereedschap en kleding; 

• overige schoolkosten, het betreft hier een vergoeding van de kosten voor het bieden van specifieke 
onderwijsstromen (bijvoorbeeld TTO), laptop,  extra activiteiten die primair ten doel hebben een bijdrage te 
leveren aan een prettig schoolklimaat en mede de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de 
leerling bevorderen (onder andere excursies en introductiekampen). 

 

De hoogte van die algemene ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding met instemming 
van de Medezeggenschapsraad van de school. Om de kosten beheersbaar te houden, hanteert de school de 
landelijke gedragscode schoolkosten voorgezet onderwijs. Een overzicht van de ouderbijdrage per leerjaar 
staat vermeld in de infobank van het ouderportaal. Uiterlijk in september ontvangen ouders per mail een link 
naar een betalingssysteem. 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Dat betekent dat als ouders niet bereid zijn deze bijdrage te voldoen, de school 
dit niet kan verplichten. Leerlingen mogen dan ook niet worden uitgesloten van activiteiten.  

Als ouders als gevolg van hun financiële situatie niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen, is dat een 
andere situatie. Ouders kunnen dan in aanmerking komen voor kwijtschelding van de vrijwillige ouderbijdrage 
dan wel het gereedschappen of laptop in bruikleen ontvangen. Kwijtschelding van de vrijwillige ouderbijdrage 
betekent dat u niet hoeft te betalen, maar wel gebruik kunt maken van de extra voorzieningen.  

De school heeft hierover afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld verzorgt voor de 
school de inkomenstoets. Indien u voldoet aan de voorwaarden dan betaalt Stichting Leergeld de helft van 
kosten van de excursies. De overige kosten en het in bruikleen geven van gereedschappen en laptop is dan 
voor rekening van de school. U dient zich hiervoor aan te melden bij Stichting Leergeld via de portal 
www.kindpakket.nl.   

http://www.kindpakket.nl/
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2. Ouderbijdrage 2021-2022 
 
De vrijwillige ouderbijdrage voor algemene schoolkosten bedraagt € 60,-. Dit bedrag is als volgt gespecificeerd: 
 

Verzekering, contributies en schadefonds 10,00 

Kopieerkosten en reprorecht   6,00 

MR, GMR, leerlingenraad   5,00 

Examenpapier/proefwerkpapier   3,00 

Mediatheek, naslagwerken, uitleenleesboeken   2,00 

Softwarelicenties  13,00 
Schoolkrant, nieuwsbrief, infoboekje, schoolgids, 
contactbladen   1,00 

Vieringen, buitenschoolse activiteiten   6,00 

Ouderavonden    4,00 

Bijdrage CJP 10.00 

   
     

Totaal algemene ouderbijdrage Marne college 60,00 

  

 



3 
 

3. Kostenoverzicht 2021-2022 voor ouders per leerweg/leerjaar 
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de algemene kosten per leerweg en per leerjaar. Bij de diverse 
kostenposten staat weergegeven: 
 
Algemeen (alg):   deze kosten gelden voor alle leerlingen van dit leerjaar 
Specifiek (spec): specifieke kosten die bij een keuzeprofiel of een keuzevak horen of onderdeel zijn van 

een project waar de betreffende leerling aan deelneemt.  
pm: kosten in dit stadium nog niet duidelijk; afhankelijk van deelname en van keuzes van 

leerlingen 
 
Ouders kunnen voor een aantal bedragen een nadere toelichting krijgen door het info-vakje van de aan hen 
toegezonden schoolnota in te toetsen. Mochten er dan nog vragen zijn, dan kunnen deze uiteraard altijd gesteld 
worden bij de financiële administratie.  
 
Voor de goede orde: dit kostenoverzicht heeft geen betrekking op de excursies die dit schooljaar 2021-

2022 plaats zullen vinden. I.v.m. de corona-beperkingen worden de (meerdaagse) excursies uitgesteld tot na 

de kerstvakantie (voorlopige aanname). De bijdrage die van ouders wordt gevraagd voor deelname aan 

excursies die in het tweede deel van het schooljaar worden georganiseerd, worden in het voorjaar van 2022 

met een aparte schoolnota in rekening gebracht. 
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Kostenoverzicht vmbo bb/kb 2021-2022 

    

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  1 BB KB 

Klas 1 : tekendoos alg 
     
32,00  1 BB KB 

Huur kluisje alg 
     
12,00  1 BB KB 

Laptop alg 

   
305,00 
bedrag 
o.v.  1 BB KB 

    

    

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  2BB KB 

Huur kluisje alg 
     
12,00  2BB KB 

Bijdrage SDV  óf Z&W óf Techniek (keuze profiel) spec 
     
50,00  2BB KB 

    

    

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  3BB KB 

Huur kluisje alg 
     
12,00  3BB KB 

Bijdrage SDV óf Z&W óf Techniek (keuze profiel) spec 
     
85,00  3BB KB 

    

    

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  4BB KB 

Huur kluisje alg 
     
12,00  4BB KB 

Bijdrage SDV óf Z&W óf Techniek (keuze profiel) spec 
     
85,00  4BB KB 
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Kostenoverzicht vmbo gt 2021-2022 
 

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  1GT 

Klas 1 : tekendoos alg 
     
32,00  1GT 

Huur kluisje alg 
     
12,00  1GT 

Bosatlas (optioneel) keus 
     
56,00  1GT 

Laptop alg 

   
305,00 
bedrag 
o.v.  1GT 

    

    

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  2GT 

Huur kluisje alg 
     
12,00  2GT 

    

    

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  3GT 

Huur kluisje alg 
     
12,00  3GT 

Bijdrage SO óf PIE óf Z&W (keuzeprofiel) spec 
     
85,00  3GT 

Bijdrage E&O óf K&C (keuzeprofiel) spec 
     
40,00  3GT 

    

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  4GT 

Huur kluisje alg 
     
12,00  4GT 

Bijdrage SO óf PIE óf Z&W (keuzeprofiel) spec 
     
85,00  4GT 

Bijdrage E&O óf K&C (keuzeprofiel) spec 
     
40,00  4GT 
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Kostenoverzicht havo 2021-2022 
 

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  1H/V  

Klas 1 : tekendoos alg 
     
32,00  1H/V 

Huur kluisje alg 
     
12,00  1H/V 

Bosatlas (optioneel) keus 
     
56,00  1H/V 

Laptop alg 

   
305,00 
o.v.  1H/V 

 
     

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  2havo 

Huur kluisje alg 
     
12,00  2havo 

 
     

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  3havo 

Huur kluisje alg 
     
12,00  3havo 

 
     

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  4havo 

Huur kluisje alg 
     
12,00  4havo 

 
Goethe en Anglia examenkosten spec  p.m. 4havo 

 

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  5havo 

Huur kluisje alg 
     
12,00  5havo 
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Kostenoverzicht vwo 202-2022 

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  1H/V 

Klas 1 : tekendoos alg 
     
32,00  1H/V 

Huur kluisje alg 
     
12,00  1H/V 

Bosatlas (optioneel) keus 
     
56,00  1H/V 

Laptop alg 

   
305,00 
bedrag 
o.v.  1H/V 

 
     

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  2vwo 

Huur kluisje alg 
     
12,00  2vwo 

 
     

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  3vwo 

Huur kluisje alg 
     
12,00  3vwo 

 
    

Algemene ouderbijdrage  alg 
     
60,00  4vwo 

Huur kluisje  alg 
     
12,00  4vwo 

 
Goethe en Anglia spec  pm 4vwo 

 
Delf spec  pm 4vwo 

 
Cambridge spec  pm 4vwo 

 

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  5vwo 

Huur kluisje alg 
     
12,00  5vwo 

 
Anglia, Goethe, Delf spec  pm 5vwo 

 
Cambridge spec  pm 5vwo 

     

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  6vwo 

Huur kluisje alg 
     
12,00  6vwo 
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Kostenoverzicht tto – klas 2 en3 2021-2022 
 

    

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  2TTO 

Huur kluisje alg 
     
12,00  2TTO 

1, 2 EN 3 TTO: Extra kosten TTO alg 
   
150,00  2TTO 

    

    

    

Algemene ouderbijdrage alg 
     
60,00  3TTO 

Huur kluisje alg 
     
12,00  3TTO 

1, 2 EN 3 TTO: Extra kosten TTO alg 
   
150,00  3TTO 

    
 


