Zwolle, november 2020

Onderwerp: Schoolkosten

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de informatie over de factuur van de schoolkosten betreffende het schooljaar
2020– 2021. De factuur zal deze maand worden gemaild. De factuur omvat dit jaar alleen de vrijwillige
ouderbijdrage en de kosten voor het volgen van een Podiumvak. In verband met de unieke situatie als
gevolg van coronamaatregelen hebben wij al veel excursies en activiteiten moeten afgelasten.
De onzekerheid over de mogelijkheden in de rest van het schooljaar hebben ons doen besluiten om
per activiteit te factureren. Pas wanneer we daadwerkelijk weten dat een excursie of reis door zal
gaan, zullen we u de factuur sturen voor de desbetreffende activiteit.
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de schoolboeken. Toch is er een aantal
voorzieningen en activiteiten, die voor de leerlingen heel waardevol zijn, maar waarvoor de school
geen financiering krijgt uit de rijksvergoeding. Om deze extra’s aan te kunnen bieden, vragen we van
ouders/verzorgers een bijdrage in de vorm van algemene schoolkosten en specifieke schoolkosten. De
betaling hiervan is vrijwillig. Ook zonder betaling van de vrijwillige bijdrage kan een leerling een
volwaardig onderwijsprogramma volgen. Wij hopen echter op uw bijdrage, zodat wij kunnen doorgaan
met het aanbieden van een aantrekkelijk en verrijkend programma in alle leerjaren.
WIS Collect
Landstede scholengroep, waar het Meander College een onderdeel van is, gebruikt voor de
facturering van de schoolkosten het digitale facturatiesysteem WIS Collect. U ontvangt via WIS Collect,
per e-mail, een link naar een gepersonaliseerde factuur die u kunt afronden en betalen via IDEAL.
Met WIS Collect worden tijdrovende administratieve processen efficiënter en overzichtelijker
gemaakt, zowel voor de ouders als voor de school. Een overzicht van ontvangen en betaalde facturen
blijft online beschikbaar.
Toelichting vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks stellen wij in overleg met de ouders uit de medezeggenschapsraad een begroting op, waarin
de activiteiten, die betaald worden uit de vrijwillige ouderbijdrage, worden opgenomen. Op het
Meander College kiezen we ervoor om geen enkel kind uit te sluiten van deze activiteiten. We vragen
u daarom dringend om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen.
Het Meander College vraagt hiervoor dit schooljaar € 80,00 per leerling. Hieronder ziet u in de tabel
de specificatie van de kosten.
Post
culturele activiteiten / CJP-pas
gebruik kluisjes
introductie / projecten / sportdagen
bezinningsmateriaal,
uitvoering Kerst- en Paasviering
verbruiksmateriaal / drukwerk
bibliotheekgebruik
leerlingenraad & leerlingenvereniging
solidariteitsfonds

Bedrag
€ 25,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 7,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 2,50

Solidariteitsfonds
Uit het solidariteitsfonds bekostigen wij activiteiten voor leerlingen wiens ouders de bijdrage niet
(volledig) kunnen voldoen vanwege hun financiële situatie. Dat betekent dat we op het Meander
College geen leerlingen uitsluiten van activiteiten als gevolg van ontoereikende financiën. We
vertrouwen er op dat ouders hierover in gesprek gaan met de desbetreffende teamleider van hun
kind, zodat er passende afspraken gemaakt kunnen worden.
Toelichting excursies
Per leerjaar worden er gemiddeld twee betaalde excursies gepland. Deze excursies zijn verplicht,
omdat de invulling van de dag gekoppeld is aan de reguliere lesstof van één of meerdere vakken. In de
bovenbouw zijn ook enkele excursies georganiseerd specifiek voor leerlingen die een bepaald vak
volgen. Een aantal excursies hebben we op dit moment al moeten cancelen. We hopen dat we in de
tweede helft van het schooljaar de mogelijkheid krijgen om weer met elkaar op pad te gaan.
Toelichting meerdaagse reizen
In ons jaarrooster hebben we ook dit jaar weer meerdaagse reizen opgenomen. Het betreft dit jaar
een uitwisseling met Coesfeld of Cloppenburg voor A2 (€ 75,00), een uitwisseling naar Dresden voor
A4 (€ 200,00), een cultuurreis naar Berlijn voor M4 (€ 410,00), een Buitensportkamp in de Ardennen
voor H4 (€ 190,00), een cultuurreis naar Praag voor H5 (€ 350,00), een cultuurreis naar Oxford voor A6
(€ 375,00) en een buitenlandse practicumreis (€ 235,00) voor leerlingen van A6 die het vak
natuurkunde in hun pakket hebben. Leerlingen van A5 zullen zich dit schooljaar voorbereiden op hun
reis die in oktober 2021 wordt uitgevoerd. Het betreft een Expeditiereis of een cultuurreis naar
Oxford. De eigen bijdrage betreft in beide gevallen € 375,00. Op dit moment van schrijven is het
Ardennenkamp definitief gecanceld en weten we nog niet of de overige reizen, die inmiddels zijn
verschoven naar maart 2021, überhaupt wel door kunnen gaan. Na de kerstvakantie hopen we daar
meer zicht op te hebben.
Toelichting Podiumvakken
Onze school voert het keurmerk van de door het ministerie van OCW geaccrediteerde landelijke
vereniging van cultuurprofielscholen. Wij hebben op grond daarvan o.a. de keus gemaakt om alle
leerlingen van klas 1, 2 en 3 een verplicht extra vak aan te bieden. Dit zogenoemde Podiumvak
onderschrijft onze slogan “Podium voor jouw talent!” en hiermee onderscheiden wij ons van de
andere scholen in Zwolle. De leerlingen volgen twee uur per week gedurende het hele schooljaar het
Podiumvak van hun keuze. Wij vragen hiervoor € 50,- onkostenvergoeding.
Scholierenregeling
De gemeente Zwolle vindt dat jongeren uit gezinnen met een laag inkomen zoveel mogelijk moeten
kunnen meedoen met leeftijdsgenoten. Daarom is er de Scholierenregeling. Met dit geld kunnen
ouders/verzorgers bijvoorbeeld spullen voor school of een excursie betalen. De Scholierenregeling is
er voor jongeren die voortgezet onderwijs volgen of die in het eerste of tweede jaar van het
middelbaar beroepsonderwijs zitten. Kijk op www.zwolle.nl/regelingen voor meer informatie of belt u
naar 14038, dan krijgt u het formulier thuisgestuurd.
Wij hopen u hiermee tijdig en voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rebecca Baars-Soppe MEL
directeur a.i.

