
 

Betreft: schoolkosten  
 
 
Zwolle, 20 september 2022 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Met deze brief informeren we u over de schoolkosten van het huidige schooljaar 2022-2023.  
De factuur zelf wordt in de maand oktober gemaild aan de ouder/verzorger die als 'ouder 1' in 
Magister staat geregistreerd. In deze brief leggen we uit waar deze kosten voor zijn. 
 
Waarom schoolkosten? 
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken. 
Voor waardevolle voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere lesprogramma, ontvangt de 
school geen vergoeding. Denk hierbij aan introductieactiviteiten, excursies, vieringen, uitwisselingen 
en buitenlandse reizen. Het zijn juist deze activiteiten die de leerlingen vaak bijblijven en die zij als 
waardevol ervaren. Per 1 augustus 2021 regelt de wet dat elke leerling mee moet kunnen 
doen aan onze schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook leerlingen waarvoor geen vrijwillige 
ouderbijdrage wordt betaald het recht hebben om deel te nemen en dat er niemand wordt 
buitengesloten. Om deze activiteiten aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een 
vrijwillige bijdrage in de vorm van vrijwillige schoolkosten algemeen én specifiek. Ook zonder betaling 
van deze bijdrage kan iedereen op het Meander volwaardig onderwijs volgen. Wel kan het uitblijven 
van deze vrijwillige bijdrages ertoe leiden dat de schoolleiding zich genoodzaakt ziet onderdelen 
te schrappen wegens onvoldoende financiële middelen. Hieronder hebben wij een opsomming voor u 
gemaakt. Een volledig overzicht van de schoolkosten (per niveau/leerjaar) vindt u in onze schoolgids. 
Ook zijn er financiële regelingen mogelijk. 
 
Toelichting algemene kosten vrijwillige ouderbijdrage  
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor zinvolle en wenselijke activiteiten en voorzieningen. 
Voor het schooljaar 2022-2023 vragen we net als vorig jaar een vrijwillige bijdrage van € 80,00 per 
leerling. Voor leerlingen wiens ouders/verzorgers financieel niet in staat zijn om aan de 
schoolactiviteiten bij te dragen, is er een solidariteitsfonds. Voor meer informatie over dit fonds kunt u 
contact opnemen met één van de teamleiders. Op het Meander College kiezen we voor 
ervaringsleren. We willen u dan ook vriendelijk vragen om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. 
Na afloop van het schooljaar verantwoorden we in de jaarrekening de inzet van de ouderbijdrage aan 
de ouders van de ouderraad en medezeggenschapsraad. 
 
 

post 
 

bedrag 

culturele activiteiten / CJP-pas € 25,00 

gebruik kluisjes € 10,00 

introductie / projecten / sportdagen € 20,00 

bezinningsmateriaal, Kerst- en Paasviering € 7,50 

verbruiksmateriaal / drukwerk € 5,00 

bibliotheekgebruik € 5,00 

leerlingenraad € 5,00 

solidariteitsfonds € 2,50 

 
 



 
 

 

 
Toelichting specifieke kosten vrijwillige ouderbijdrage 
 
Excursies 
Per leerjaar worden er gemiddeld twee betaalde dagexcursies gepland. Deelname aan deze excursies 
is verplicht, omdat de invulling van de dag gekoppeld is aan de reguliere lesstof van één of meerdere 
vakken. In de bovenbouw worden ook enkele vakspecifieke dagexcursies georganiseerd. 

  
Meerdaagse reizen 
Ook dit schooljaar organiseren we een aantal meerdaagse reizen:  
A2  uitwisseling Coesfeld Cloppenburg  € 95,-- 
A4  uitwisseling Dresden         € 250,-- 
M4  cultuurreis Berlijn           € 435,-- 
H4   buitensportkamp Ardennen      € 225,-- 
H5   cultuurreis Praag           € 375,-- 
A6   cultuurreis Parijs            € 375,--  
A6   buitenlandse practicumreis (verwachte kosten € 250,00) voor leerlingen met natuurkunde 

  
Podiumvakken 
Onze school voert het keurmerk ‘CultuurProfielSchool’. Dit hebben we mogen ontvangen van een 
(door het ministerie van OCW geaccrediteerde) landelijke vereniging van cultuurprofielscholen. Mede 
op grond hiervan hebben is de keuze 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!”, 
waarmee we ons onderscheiden van de andere Zwolse VO-scholen. Gedurende het hele schooljaar 
volgen de leerlingen twee uur per week het podiumvak van hun keuze. Wij vragen hiervoor een 
vrijwillige onkostenvergoeding van € 50,-. Dit is inclusief een excursie aan het einde van het schooljaar. 
 
Facturatie middels WIS Collect 
Landstede Groep, waar het Meander College onderdeel van is, gebruikt het digitale facturatiesysteem 
WIS Collect voor de facturering van de schoolkosten. Via WIS Collect ontvangt ouder 1 (zo aangegeven 
in Magister) per e-mail een link naar een gepersonaliseerde factuur die u kunt afronden en betalen via 
iDeal. U heeft altijd de mogelijkheid om in meerdere termijnen te betalen. Met WIS Collect worden 
tijdrovende administratieve processen efficiënter en overzichtelijker gemaakt, zowel voor u als 
ouder/verzorger als voor de school. Een overzicht van ontvangen en betaalde facturen blijft online 
beschikbaar. 
 
Financiële regelingen 
De gemeente Zwolle vindt dat jongeren uit gezinnen met een laag inkomen zoveel mogelijk moeten 
kunnen meedoen met leeftijdsgenoten. Daarom is er de Kindregeling. Met deze regeling kunt u een 
bijdrage krijgen voor schoolkosten en kosten voor kunst en cultuur. De Kindregeling is er voor 
kinderen/jongeren die op het basis- of voortgezet onderwijs of in jaar 1 of 2 van het mbo zitten. Kijk 

op  Extra's voor kinderen | Gemeente Zwolle voor meer informatie of bel het landelijke 
telefoonnummer 14038 om het formulier thuisgestuurd te krijgen. Ook kunt u altijd contact opnemen 
met één van de teamleiders om uw persoonlijke situatie te bespreken.  
 
Voor de scholieren zijn het de activiteiten die de herinneringen maken, en wij bedanken u vast voor 
uw bijdrage hieraan. We hopen u met deze brief tijdig en voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rebecca Baars-Soppe MEL 
directeur  

https://www.zwolle.nl/werken-en-leren/extras-voor-kinderen

