
  

 

 
Onderwerp: vrijwillige ouderbijdrage 2019 – 2020 
Datum:  juni 2019 

 
 
Geachte toekomstige ouder/verzorger,  
 
De Stichtse Vrije School heeft met haar brede en kunstzinnige onderwijsaanbod een duidelijke missie: 
jonge mensen begeleiden in het proces van volwassenwording. Om die reden doen wij een beroep op u 
om jaarlijks een ouderbijdrage naar de school over te maken. 
 
We willen graag dat onze leerlingen opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige volwassenen, die in staat 
zijn om op een eigen wijze bij te dragen aan de samenleving, vanuit inzicht, betrokkenheid en besef van 
verantwoordelijkheid. In die opvoeding van de leerlingen werken we als school en ouders samen. Op 
school bieden we vanuit een samenhangend geheel veel extra’s die niet door de overheid bekostigd 
worden. Lessen en activiteiten als koor, toneel, muziek, euritmie, beeldende kunst en de daarbij 
behorende ondersteuning en materialen worden voor een flink deel bekostigd uit de ouderbijdragen. 
Hetzelfde geldt voor de algemeen vormende periodelessen in de hogere klassen, die door alle 
leerlingen gevolgd worden, ongeacht vakkenpakket. De overheidssubsidie dekt niet veel meer dan de 
kosten voor de standaard basisvorming en de examenvoorbereiding. Zonder de ouderbijdragen, 
kunnen wij onze leerlingen bovengenoemde kenmerkende lessen en activiteiten niet breed aanbieden.   
 
Wij streven naar een zo transparant mogelijke situatie met betrekking tot de schoolkosten. In overleg 
met het Ouderplatform en de Medezeggenschapsraad is een ouderbijdrageregeling opgesteld. In de 
bijlage van deze brief vindt u meer informatie over de leerjaarspecifieke kosten voor werkweken en 
excursies 
 
Om duidelijkheid te geven over de extra financieringsbehoefte hebben we een standaardbedrag van 
€500,- per leerling per schooljaar vastgesteld. Dit is het bedrag dat de school gemiddeld nodig heeft om 
het extra onderwijsaanbod te kunnen bekostigen. We vragen u om, als dat enigszins mogelijk is, deze 
bijdrage te betalen.  
Om het hele onderwijsaanbod ook mogelijk te maken voor kinderen van ouders die deze bijdrage niet 
geheel kunnen betalen, verzoeken wij u om -indien mogelijk- een extra bedrag te schenken. Dit extra 
deel kunt u aftrekken van de belasting omdat dit aangemerkt kan worden als gift. Voor alle 
duidelijkheid: uw kind is altijd welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage. 
 
Wij hopen dat we ook komend jaar het gewenste bedrag aan ouderbijdragen binnen krijgen. De 
schoolleiding legt aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad verantwoording af over de 
besteding van de bijdragen. De oudergeleding heeft instemmingsrecht aangaande alle aspecten van de 
regeling. U ontvangt na de zomervakantie een bericht met nadere gegevens over de betalingen. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad,  
 
Gijs van Lennep  
Rector 
  



  

 

Bijlage: overige schoolkosten Stichtse Vrije School  2019-2020 

 

Naast de vrijwillige ouderbijdrage, worden er voor de speciale klassikale leerlingenactiviteiten de 
volgende maximumkosten gerekend: 

7e klas:   werkweek     max.  € 135,- 

9e klas:  werkweek survival    max € 180,- 

10e klas: Parijs-, London of Dresdenreis   max.  € 257,-1 

12e klas: Kunst-/cultuurreis buitenland   max.  € 565,- 

In de hogere klassen hebben de leerlingen rekenmachines nodig. In klas 9 moeten alle leerlingen een 
rekenmachine aanschaffen; het enig toegestane model is de CASIO fx-82MS. Deze heeft een waarde 
van ca. 18 euro.  In klas 10v en 11h moeten de leerlingen die wiskunde in hun pakket hebben de 
grafische rekenmachine vanaf de eerste les bij zich hebben. Het enig toegestane model is: CASIO fx-
CG50 (of CASIO fx-CG20 vanaf OS 2.01, d.w.z. mét examenstand). De klassen 11v,12v en 12h kunnen 
gewoon de grafische rekenmachine behouden die ze nu reeds hebben. Deze heeft een waarden tussen 
de ca. €100,- en €110,- .  
 
De kosten voor de uitwisselingsprojecten in de 11e klas zijn sterk afhankelijk van de 
subsidietoekenningen. Aan deze projecten nemen ook niet alle leerlingen deel. Informatie over de 
kosten hiervoor wordt tijdig verstrekt, zodat weloverwogen een keuze kan worden gemaakt. 

Bovengenoemde kosten zijn maximumkosten die door de Medezeggenschapsraad zijn goedgekeurd.  
De daadwerkelijke kosten worden op een later moment in het jaar bekend gemaakt aan de betreffende 
leerlingen en hun ouders. Evenals wanneer en hoe deze kosten betaald kunnen worden. Naar 
aanleiding van economische ontwikkelingen kunnen de kosten voor (vooral buitenlandse) reizen echter 
variëren. Indien de kosten hoger lijken uit te vallen dan hierboven beschreven, wordt daarover met de 
betreffende oudergroep tijdig overlegd.  

Voor klassikale excursies in het kader van een specifiek vak kan een kleine bijdrage gevraagd worden 
(meestal alleen reiskosten en/of toegangskosten). In veel gevallen kunnen we reductie krijgen op 
toegangskosten voor musea of kan er met de cultuurkaart betaald worden. 

Er is een mogelijkheid om de kosten van de vaste programmaonderdelen vooraf gespreid te betalen via 
ons betalingssysteem Wiscollect.  Als ouders de kosten van deze onderdelen niet (geheel) kunnen 
dragen, is er een mogelijkheid om ondersteuning te vragen bij het Sociale Fonds van de school. Dit 
fonds wordt door ouders namens het Ouderplatform beheerd en kan ondersteuning bieden door 
middel van leningen en/of schenkingen. Daarnaast heeft de gemeente Zeist Stichting Leerkansen Zeist 
die zich inzet om ouders met een laag inkomen te helpen met de schoolkosten van hun kinderen. Alle 
informatie is te vinden op 
https://www.svszeist.nl/Organisatie/Praktischeinformatie/Schoolkosten.aspx.  

                                                           
11 De talenreis is onder voorbehoud.  

https://www.svszeist.nl/Organisatie/Praktischeinformatie/Schoolkosten.aspx


  

 

Indien u nog vragen heeft over de kosten voor een werkweek/reis, dan kunt u terecht bij de 
mentor/klassenleraar van de klas van uw kind.  

Wijzigingen voorbehouden. Aan het einde van het schooljaar worden de schoolkosten geëvalueerd met 
de oudergeleding van onze deelmedezeggenschapsraad. De nieuwe bedragen zullen wij aan het einde 
van het schooljaar op onze website publiceren.  


