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Aan: ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van de Vitusmavo
Betreft: vrijwillige bijdrage schooljaar 2022-2023

Bussum, 4 oktober 2022

Geachte ouder/verzorger,
Zoals ieder jaar ontvangt u een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage. In deze brief
leest u nadere informatie over de ouderbijdrage en de factuur die u zult ontvangen.
Inhoud vrijwillige bijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit twee onderdelen: de algemene
schoolbijdrage en de leerjaargebonden bijdrage. Met de algemene schoolbijdrage
kunnen we voorzieningen in stand houden die we niet kunnen betalen van het geld
dat we van de overheid krijgen. Het gaat om zaken als:
• culturele activiteiten, theaterproducties en vieringen;
• voorzieningen in de mediatheek;
• kluisjes;
• kennismaking- en introductieactiviteiten;
• CJP-pas voor alle leerlingen.
De algemene schoolbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op €100.
Voor een volgend kind in hetzelfde gezin geldt een korting van €30,- bij afname van
alle activiteiten.
Bij de leerjaargebonden bijdrage gaat het om specifieke lesbenodigdheden, zoals
activiteiten en excursies. In elk leerjaar organiseren we activiteiten en excursies,
bijvoorbeeld tijdens de ToDo week. Een excursie is een aanvulling op het reguliere
onderwijsprogramma die bijdraagt aan verdieping van de lesstof. Een excursie biedt
leerlingen de kans om ook buiten het schoollokaal te leren.
Vrijwilligheid
Het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft géén effect op de
toelating van de leerling. Ook is het betalen ervan geen voorwaarde om uw kind te
laten deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten, examens en extra activiteiten.
Voor de meeste niet-verplichte activiteiten en voorzieningen is de school er wel van
afhankelijk, omdat we hiervoor geen andere financieringsbronnen hebben. Voor
werkweken en meerdaagse excursies kan de school besluiten dat deze alleen

doorgang vinden als tenminste 80% van de ouders zich bereid verklaart hiervoor te
betalen.
Facturering
Binnenkort worden de algemene en de leerjaargebonden bijdrage gefactureerd via
het programma WIS Collect. U ontvangt een e-mail met een link naar het programma
waarin u kunt aangeven wat u betaalt en waarin u kunt kiezen voor een betaalwijze
(iDEAL of overboeking).
Betaalt u via iDEAL, dan kunt u in twee termijnen betalen.
U ontvangt in de rest van dit schooljaar geen facturen meer voor een vrijwillige
bijdrage, behalve als er sprake is van een (buitenlandse) schoolreis.
Neemt u alstublieft contact op met de leerjaarcoördinator van het betreffende leerjaar
als u een vraag heeft over de vrijwillige bijdrage. Op onze website vindt u het
stichtingsbrede protocol vrijwillige bijdrage.
Met vriendelijke groet,
N.L. Lagendijk
Directeur

