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Gedragscode schoolkosten  
 
 
 
Algemeen 
 
De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders en leerlingen geen belemmering vormen om het 
verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de schoolkosten zo laag 
mogeljik te houden, met behoud van kwaliteit.  
 
Met ingang van het schooljaar 2009-2010 worden de volgende zaken kosteloos aan leerlingen ver-
strekt: leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken, examentrainingen en examenbun-
dels, eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s en licentiekosten van digitaal 
lesmateriaal. Zie voor uitgebreide informatie: www.gratisschoolboeken.nl. 
 
De schoolkosten die bij ouders in rekening worden gebracht betreffen vergoedingen voor diensten die 
door de school zinvol en wenselijk worden geacht buiten de schoolboeken en het overig lesmateriaal. 
Te denken valt aan de schoolfotograaf, kennismakingsdagen, excursies en (buitenlandse) reizen, ge-
reedschap, kleding of schoeisel voor bepaalde opleidingen, sportkleding, rekenmachine, woordenboe-
ken, atlas, agenda en de ouderbijdrage bij de keuze voor het laptop per leerlingconcept. De school-
kosten worden in de deelraad of de medezeggenschapsraad vastgesteld en in de schoolgids en op de 
website van de school verantwoord. 
 
 
Vooraf 
 
De school bespreekt voorafgaand aan het betreffende schooljaar de hoogte, de bestemming en de 
ontwikkeling van de totale schoolkosten met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad/ 
deelraad.  
 
Daartoe wordt - eveneens voorafgaand aan het betreffende schooljaar -door alle locaties een duidelijk 
gespecificeerde begroting opgesteld met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage op basis waarvan 
per locatie de vrijwillige bijdrage wordt vastgesteld.  
 
Het vast te stellen bedrag van de vrijwillige bijdrage behoeft de instemming van de oudergeleding van 
de medezeggenschapsraad/deelraad. 
 
De school informeert de ouders over de hoogte van de schoolkosten. De school doet dit tijdig, vooraf-
gaand aan het betreffende schooljaar. Hierbij splitst de school de kosten uit naar leerjaar, opleiding en 
bestemming (doel). Tevens geeft de school aan voor welke zaken ouders zelf dienen te zorgen. 
 
De school communiceert de hoogte en opbouw van de schoolkosten via diverse kanalen, zoals school-
gids en website. 
 
 
Bij de rekening 
 
De activiteiten die vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden betaald, worden in een overzicht gespe-
cificeerd.  
 
Ouders kunnen, wanneer zij dat persé wensen, een keuze maken uit dat overzicht. De school verzoekt 
de ouders dringend de vrijwillige ouderbijdrage in zijn geheel te betalen. En hoewel het om een vrij-
willige bijdrage gaat, heeft het wel gevolgen voor de leerling wanneer deze bijdrage (of een deel er-
van) niet wordt betaald. De leerling kan dan niet aan de betreffende activiteit deelnemen. De school 
zorgt in dat geval wél voor een vervangende activiteit op school. 
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Aan de ouders wordt gevraagd het overzicht in te vullen en te retourneren; met de ondertekening van 
het kostenoverzicht verplichten zij zich tot betaling van de kosten.  
 
Soms is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Ouders kunnen daarvoor contact opnemen met 
het bestuursbureau van de school. 
 
 
Achteraf  
 
De school legt jaarlijks vóór 1 oktober in de medezeggenschapsraad/deelraad verantwoording af aan-
de ouders over de feitelijke besteding van de ontvangen bijdragen. 

 
Als blijkt dat de gemaakte kosten aanzienlijk lager zijn dan de betaalde bijdragen, verrekent de school 
dit met de betreffende ouders. 


