Aan de ouders/verzorgers van
de leerlingen van Compaen VMBO

UCN 21/22 308
Zaandam, 5 juli 2022

Betreft: vrijwillige ouderbijdrage 22-23

Geachte ouders/verzorgers,
Elke school voor voortgezet onderwijs krijgt een bepaald bedrag van de overheid, waaruit
alle kosten voor een schooljaar moeten worden gedekt (voor onder andere personele kosten,
huisvestingslasten, inventaris en hulpmiddelen). Iets extra’s, zoals een reis, activiteit of
excursie, kan met die bijdrage niet bekostigd worden. Willen wij de leerlingen dus iets extra’s
(blijven) bieden, dan zullen wij de kosten daarvan op een andere manier moeten proberen te
dekken. Dat gebeurt op vrijwel alle scholen en ook op Compaen via een vrijwillige
ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra
activiteiten zijn bijvoorbeeld educatieve schoolreizen, excursies of sportdagen. Leerlingen
van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. Leerlingen worden nooit
uitgesloten van deelname als de ouderbijdrage niet wordt voldaan.
Echter, zonder de ouderbijdrage kunnen wij onze extra educatieve activiteiten niet
aanbieden. Wanneer onvoldoende ouders de ouderbijdrage voor bijvoorbeeld een reis of
excursie voldoen dan kan deze reis of excursie niet doorgaan. De school biedt de
mogelijkheid tot gespreid betalen.
Onderaan deze brief ziet u een overzichten waar wij de ouderbijdrage aan gaan besteden
Voor het incasseren van onder andere de vrijwillige ouderbijdrage, werken wij met WIS
collect.
U ontvangt per mail een overzicht van alle kosten. U kunt dan zelf aangeven voor welke
facturen u wilt betalen. Betalen kan heel eenvoudig via IDEAL of via een overboeking. U
krijgt een email met een link voor WIS Collect. Kijk voor meer informatie over WIS Collect op
de website van de school.
Betalingsafspraken
Wilt u over de betaling van onze factuur afwijkende afspraken maken, neemt u dan alstublieft
contact op met onze administratie.
Tegemoetkoming in de studiekosten
Leergeld Zaanstad is een stichting die zich richt op kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen, zodat zij kunnen meedoen aan onderwijs, op school en thuis.
Aanvragen – Leergeld Zaanstad: https://www.leergeldzaanstad.nl/aanvragen/

Overzicht vrijwillige ouderbijdragen:
Extra activiteiten
1. Extra educatieve
activiteiten in het
onderwijsprogramma

Activiteiten
Leerjaar 1 en 2
Projecten: extra educatieve activiteiten dans, cultuur,
muziek, sport, taal of techniek.
Eindejaarsactiviteiten.
Sportdag met extra activiteiten.
CJP pas (50% school, 50% vrijw. ouderbijdrage).
Leerjaar 3 en 4
Extra educatieve activiteiten: excursies
(museum/stad/dierentuin, e.d.) Eindejaarsactiviteiten.
Sportdag met extra activiteiten.
CJP pas (50% school, 50% vrijw. ouderbijdrage).
2. Extra activiteiten
Leerjaar 1: Brugklasfeest.
buiten het
Leerjaar 2: Kerstgala.
onderwijsprogramma Leerjaar 3: Kerstgala.
Leerjaar 4: Kerstgala en diploma-uitreiking en
jaarboek.
Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de
ouderraad vanuit een budget van de ouderraad.
3. Schoolreizen
Leerjaar 1
Brugklaskamp
Leerjaar 2
Efteling/Walibi
Leerjaar 3
Eindejaarsreizen buitenland
Leerjaar 4
Berlijn (alleen TL)

Bedragen
€ 50,00 per
leerling

€ 20,00 per
leerling

Leerjaar 1 € 110
Leerjaar 2 € 30
Leerjaar 3 € 250
Leerjaar 4 € 300

Totaal vrijwillige ouderbijdrage:
Voor de activiteiten 1 en 2: € 70,00 per leerling.
Later in het jaar worden de schoolreizen gefactureerd via WIS Collect.
Op de website wordt jaarlijks aan het eind van het schooljaar een toelichting gegeven over
de activiteiten die hebben plaatsgevonden en de kosten.
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Irene Jansen
directeur

