
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De schoolkosten in het voortgezet onderwijs zijn in de afgelopen jaren 
vaak in het nieuws geweest. Zo bleek er veel onduidelijkheid te zijn over 
de besteding en de opbouw van het bedrag aan schoolkosten dat scho-
len de ouder(s)/verzorger(s) in rekening brengen. Bovendien is er een 
verschil tussen vrijwillige schoolkosten en verplichte schoolkosten.  
 
Het overzicht van de kosten voor het komend schooljaar staan op onze 
schoolwiki; zo weet u precies welke kosten u dit schooljaar voor uw kind 
kunt verwachten. Als u hier klikt komt u bij de algemene informatie over 
de schoolkosten en via deze link kunt u de overzichten van de school-
kosten per deelschool bekijken. Deze kosten worden gedurende het 
schooljaar aan u gefactureerd via het programma WisCollect. 
 
Er zijn dus verplichte en vrijwillige schoolkosten. 
 
De vrijwillige schoolkosten 
⋅ VOB, de vrijwillige ouderbijdrage 
⋅ Excursies en schoolreizen 
 
VOB 
In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad is de 
vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020 vastgesteld op € 50,00 (ongewij-
zigd ten opzichte van schooljaar 2018-2019). Wat we met die bijdrage 
doen, kunt u in het overzicht zien. Ondanks het feit dat deze bijdrage 
een vrijwillige bijdrage is, verzoeken wij u nadrukkelijk om deze vrijwilli-
ge ouderbijdrage te voldoen. Wij kunnen deze vrijwillige ouderbijdrage 
relatief laag houden, omdat wij uitgaan van het solidariteitsprincipe. 
Wanneer de bijdrage niet wordt betaald, kan dat gevolgen hebben voor 
uw kind. Hij of zij kan dan wellicht niet aan de activiteit deelnemen die 
vanuit de VOB betaald wordt. Wij zorgen in dat geval wél voor een ver-
vangende activiteit op school.  
 
Excursies/schoolreizen 
Indien er niet betaald is voor een excursie of schoolreis, mag de leerling 
niet mee. Er wordt dan een vervangende activiteit georganiseerd op 
school. 
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 De verplichte schoolkosten 
Hieronder vallen o.a. de kosten van kluishuur (opbergen van laptop of 
tablet en privé spullen).  
 
Factureren per e-mail 
Voor het innen van de schoolkosten maken wij gebruik van WisCollect. 
Daarmee worden via de e-mail de facturen via een directe link bij u aan-
geboden. Als het lastig voor u is om de schoolkosten te betalen, dan is 
het meestal wel mogelijk een betalingsregeling te treffen. U kunt daar-
voor contact opnemen met de financiële administratie van Stad & Esch, 
en wel met J. van der Plank, 0522 . 236682 of wiscollect@stadenesch.nl.  
 
Bij problemen met de betaling van de schoolkosten kunt u ook contact 
opnemen met de Stichting Leergeld (www.leergeld.nl) in uw gemeente 
of met de sociale dienst in de gemeente waaronder uw woonplaats valt.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Jan van der Plank, 
controller. 
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