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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Mijdrecht/Vinkeveen, september 2016 

 

 

BETREFT: DE JAARLIJKSE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

 

 

Geachte ouders(s) en/of verzorger(s), 

 

Namens de schoolleiding van het VeenLanden College vraag ik uw aandacht voor de 

jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Uitgaven aan het onderwijs komen in principe voor rekening van de overheid. Elke school 

ontvangt daarom een budget waaruit alles moet worden bekostigd: salarissen, exploitatie 

van schoolgebouw en inventaris. Daarnaast heeft iedere school uitgaven, die niet door de 

overheid worden bekostigd en die ze tóch nodig vindt. Deze uitgaven zijn er niet alleen 

gericht op de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Maar ook door wat extra’s. 

 

T.b.v. deze uitgaven is een financiële bijdrage van u, ouder(s) en/of 

verzorger(s), onontbeerlijk. 

 

Waaraan wordt de vrijwillige ouderbijdrage besteed? 

Het lijkt ons goed u hierover nogmaals te informeren. We noemen o.a.: 

 

Ondersteuning onderwijs: 

Uitgaven aan onderwijs komen, zoals gezegd, voor rekening van de overheid. Echter, 

daar waar de overheid naar onze mening al te zeer beknibbelt op de bekostiging van het 

onderwijs, proberen wij de consequenties daarvan te minimaliseren. Mede dankzij uw 

bijdrage maken wij het mogelijk om bijv. het Open Leercentrum “draaiende” te houden 

of om in de practicumlokalen natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek met modern 

materiaal te werken. 

 

Identiteit van de school, buitenschoolse activiteiten, schoolbus, cultuur en sport: 

Onder dit punt noemen wij allereerst de verzorging van het materiaal voor de 

dagopeningen en de vieringen. Mede hierdoor tracht de school haar identiteit vorm en 

inhoud te geven. Het VeenLanden College besteedt ook veel aandacht aan de culturele 

vorming. In ieder leerjaar worden hiervoor extra activiteiten ontwikkeld. Verder kent de 

school een digitale nieuwsbrief, de Focus, die regelmatig verschijnt. Ook wordt er o.a. 

een jaarboek uitgegeven bij de diploma-uitreiking. De schoolleiding vindt al deze 

activiteiten waardevol. 

 

Verzekering van de leerlingen: 

Jaarlijks sluiten wij een collectieve ongevallenverzekering voor de leerlingen af. 

Informatie hierover treft u aan in de schoolgids. 

 

Gebouw: 

Het VeenLanden College is gehuisvest in een ruim en goed geoutilleerd gebouw dat 

gebruikers, dus ook de leerlingen, een prettig onderkomen biedt. Hierin heeft de school 

zelf veel extra’s geïnvesteerd. We spannen ons in om alle beschadigingen onmiddellijk te 

herstellen, waar nodig extra schoonmaak te laten verrichten, opvangplekken te creëren 

en de uitstraling door “aankleding” voor leerlingen zo prettig mogelijk te laten zijn. 
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Leerlingenpasjes: 

Alle leerlingen krijgen een schoolpas met daarop een foto en een barcode, waarin allerlei 

gegevens zijn opgeslagen. Deze pas kan o.a. in het Open Leercentrum gebruikt worden 

voor het lenen van materialen. 

 

Oudercommissie: 

Het budget voor de oudercommissie wordt door het bestuur beschikbaar gesteld, 

waardoor het mogelijk is dat de ouderraad op gezette tijden ouderavonden organiseert of 

namens u als ouder(s)/verzorger(s) aan de geslaagde eindexamenkandidaten bij de 

uitreiking van het diploma een leuke attentie aanbiedt. 

 

Diverse leerling activiteiten: 

Jaarlijks worden de gelden verantwoord in de schoolgids en op onze website. In dit 

verband is het goed te weten dat zowel de begroting als de jaarrekening mede wordt 

vastgesteld door de medezeggenschapsraad (MR).  

 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is vastgesteld op € 75,00 per leerling.  

 

De factuur wordt per mail verzonden en deze kunt u ook betalen via I-deal. De link 

hiervoor treft u aan in de mail waarmee de factuur verzonden wordt. Indien u geen 

gebruik maakt van I-deal wilt u dan zo vriendelijk zijn het factuurnummer en 

debiteurennummer bij de betaling te vermelden?   

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College, 

 

 

 

 

De heer Drs. H. Ligthart, 

rector 
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