
 

 
 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen in leerjaar 5 
 
 
Datum  : juli 2021 
Ref.nr. : PLU/SG/U21-177     (4.7) 
Betreft : financiële aspecten leerjaar 5 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In de jaren dat uw zoon/dochter bij ons op school zit zullen wij geleverde materialen en diensten bij u in 
rekening brengen. In deze brief zetten wij op een rij wat u in het komende schooljaar 2021-2022 kunt 
verwachten. Uiteraard proberen we de kosten voor u zo laag mogelijk te houden.  
 
De materialen en diensten waar het om gaat zijn: 
 
• De vrijwillige ouderbijdrage  
Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden allerlei zaken betaald waarvoor de school van overheidswege 
geen bekostiging ontvangt. Het gaat om activiteiten die voor alle leerlingen toegankelijk zijn en die 
veelal een cultureel karakter hebben zoals bijvoorbeeld toneel- en muziekactiviteiten, 
introductieactiviteiten, schoolfeesten, kerstviering, sportdagen en lustrumactiviteiten. Voor het 
komende schooljaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 60,=. 
 
• Lidmaatschap oudervereniging 
Namens de oudervereniging brengen wij u de jaarlijkse vrijwillige contributie in rekening. Deze bedraagt 
in schooljaar 2021-2022 € 3,40. De school zorgt voor de overboeking van de gelden naar de 
oudervereniging. 
 
• Dagexcursies en reizen 
Indien er dagexcursies georganiseerd worden zult u hierover in een aparte brief geïnformeerd worden. 
De facturatie geschiedt separaat van de factuur van de vrijwillige ouderbijdrage. 
Dit geldt ook voor de meerdaagse reizen, die georganiseerd worden in het jaar voor het 
eindexamenjaar. Deze reizen vinden bovendien alleen maar doorgang indien zowel Nederland als het 
land van bestemming kleurcode groen heeft conform de signalering van de rijksoverheid(zie ook 
ouderbulletin nr.16 van 9-7-2021). 
 
• Kluisje 
Iedere leerling krijgt de beschikking over een kluisje waarin hij/zij alle spullen (ook jas e.d.) kan 
opbergen. De kosten hiervan bedragen € 8,=. In het eerste jaar dient ook een borg van € 10,= betaald te 
worden. De leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar de sleutel van zijn/haar kluisje. Aan het 
einde van een schooljaar dient de sleutel altijd ingeleverd te worden. De borg wordt terugbetaald als de 
leerling de school definitief verlaat en er geen schades te verrekenen zijn. 
 
• Vak gerelateerde bijdragen 
Voor de leerlingen uit 5 vwo die het vak Cambridge English volgen wordt voor het deelnemen aan het 
Cambridge English  examen en de vervoerskosten € 250,= in rekening gebracht als tegemoetkoming in 
de kosten. Voor deelname aan het vak BSM in 5 havo wordt € 95,= in rekening gebracht als bijdrage 
voor de “extra” sporten, activiteiten en kleding. 
 



 
• Econasium 
Vwo leerlingen kunnen een plusprogramma op economische vakken volgen. In dit kader worden 
colleges gevolgd aan de Tilburg University en worden congressen, bedrijven en economische instellingen 
bezorgd. Deelnemers geven zich later op dit schooljaar en de tegemoetkoming in de kosten van € 150,= 
zal dan ook apart van de overige schoolkosten worden gefactureerd. 
 
• Laatste lesdag 
Voor de leerlingen uit 5 havo rekenen wij een bedrag van € 30,= voor een activiteit op de laatste lesdag 
 
• Zelf aan te schaffen materialen 
De leerlingen uit 5 havo en  5 vwo dienen voor het vak wiskunde te beschikken over een grafische 
rekenmachine. Wij hebben graag dat leerlingen een TI84Plus CE-T (Texas Instruments) vanaf versie 
5.1.5 aanschaffen. 
 
• Schoolboeken 
De schoolboeken zijn gratis. U hoeft de schoolboeken niet zelf te bestellen. In de brief die aan het einde 
van het schooljaar aan de leerlingen wordt uitgereikt, treft u alle informatie omtrent de schoolboeken 
en overige leermiddelen aan. 
 
De facturatie van de schoolkosten verloopt via een speciale applicatie: WIS collect.  
In oktober ontvangt u via een e-mail bericht waarin wordt vermeld dat de factuur met de schoolkosten 
klaarstaat. Via de toegestuurde link of via het ouderportaal van de website van onze school is het 
mogelijk  in te loggen op uw persoonlijke omgeving binnen WIS collect. Hierin kunt u aangeven van 
welke diensten van de vrijwillige ouderbijdrage u gebruik wilt maken. Bij de verplicht af te nemen 
diensten heeft u geen keuzemogelijkheid. Het verschuldigde bedrag kunt u rechtstreeks overmaken met 
i-deal of u kunt ervoor kiezen om dit over te maken. Indien u geen e-mail adres heeft, of als dit niet 
bekend is bij de school, dan ontvangt u per post de factuur. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
M.A.C.H. Krüse – van Helmond 
Rector Pax Christi College 
 
 


