Regeling schoolkosten, leermiddelen
en vrijwillige ouderbijdrage
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1.

De gratis boeken en leermiddelen

De volgende lesmaterialen worden betaald uit het geld dat de rijksoverheid daarvoor
beschikbaar stelt:
- leerboeken
- werkboeken
- projectboeken en tabellenboeken
- examentrainingen en examenbundels
- eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
- licentiekosten van digitaal lesmateriaal
Leerlingen ontvangen voorafgaand aan het schooljaar thuis het boekenpakket van Van Dijk
Educatie. Ze hebben het pakket in bruikleen en ouders/verzorgers gaan een overeenkomst
aan met Van Dijk Educatie. We verwachten dat de leerlingen zorgvuldig met de materialen in
bruikleen omgaan en deze aan het eind van het schooljaar weer netjes inleveren bij Van Dijk
Educatie. Leerlingen zijn verplicht de boeken uit het boekenpakket te kaften en ervoor te
zorgen dat deze boeken het hele jaar gekaft blijven. Boeken mogen uitsluitend in een stevige
waterdichte boekentas of rugzak vervoerd worden. Schade aan of vermissing van het
geleende lesmateriaal dient te worden vergoed. Het verschuldigde bedrag moet na het
inleveren van de boeken worden voldaan.
Er zijn ook leermiddelen die niet gratis kunnen worden verstrekt maar wel door de school zijn
opgenomen in de lijst van verplichte leermiddelen. Het betreft hier leermiddelen die de leerling
nodig heeft bij bepaalde lessen en gedurende een langere periode kan gebruiken. Hierover
informeren we u in paragraaf 2.

2.

De niet gratis leermiddelen

De volgende leermiddelen zijn niet opgenomen in het leermiddelenpakket van Van Dijk
Educatie. De bedoeling is dat u deze zelf aanschaft (desgewenst kan de vakdocent meer
informatie geven):
- woordenboeken voor Nederlands en de moderne vreemde talen
- atlassen: advies om bij aardrijkskunde in havo/vwo de Grote Bosatlas aan te schaffen
- naslagwerken
- rekenmachines: voor leerlingen met wiskunde en natuurkunde in de bovenbouw
havo/vwo het advies om bij Steenwijks Boekhuys een grafische rekenmachine aan te
schaffen; in de overige klassen is een eenvoudige rekenmachine (bij voorkeur een
Casio FX) verplicht
- sportkleding: sportbroek, sportshirt en sportschoenen voor binnen en buiten
Een aantal leermiddelen die niet gratis zijn, stelt de school beschikbaar tegen kostprijs. Daarbij
gaat het onder meer om:
- tekendoos
- materiaal t.b.v. voorlichting vervolgonderwijs en beroepen
- Plenda (agenda in de brugklas)
Deze worden in rekening gebracht op de factuur van de leermiddelenbijdrage (zie paragraaf
4.1).
3.

De leermiddelenbijdrage en vrijwillige ouderbijdrage

3.1
Informatie leermiddelenbijdrage
De leermiddelenbijdrage is bedoeld om de kosten te dekken van activiteiten voor alle
leerlingen van een bepaald leerjaar/schooltype en voor een aantal verplichte leermiddelen.
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De schoolleiding neemt jaarlijks een besluit over de hoogte en de besteding van de
leermiddelenbijdrage. Dit besluit wordt voorgelegd aan de ouderraad. De oudergeleding van
de medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte en de bestemming van de
leermiddelenbijdrage. De school beheert de gelden (inning en registratie) en doet hiervan
verslag aan de ouderraad, c.q. de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
3.2
Informatie vrijwillige ouderbijdrage
Onze school ontvangt voor het basis onderwijsprogramma financiering vanuit het ministerie
van OCW. Hiermee worden de kosten van de school en de lessen betaald. Daarnaast
organiseren wij tal van activiteiten die buiten het normale onderwijsprogramma vallen, maar
wel een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van
onze leerlingen. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, vragen we een vrijwillige bijdrage
van de ouders/verzorgers.
De vrijwillige bijdrage geldt voor de financiering van activiteiten waar we geen geld van de
overheid voor krijgen. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Deelname van de
leerling is gegarandeerd, ongeacht of de vrijwillige bijdrage is voldaan of niet.
3.3
Excursies, schoolreizen en meerdaagse werkweken
Voor onze excursies, schoolreizen en meerdaagse werkweken vragen wij een aparte en
zoveel mogelijk kostendekkende vrijwillige bijdrage. Natuurlijk willen en zullen we leerlingen
niet uitsluiten tenzij ouders/verzorgers er zelf voor kiezen om de leerling niet deel te laten
nemen. Voor ouders/verzorgers die de bijdrage niet kunnen betalen hebben we verschillende
regelingen en tegemoetkomingen. In een aantal gemeenten kunnen ouders/verzorgers, onder
bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de
ouderbijdrage. Voor meer informatie verwijzen wij naar:
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Jeugd_zorg_en_werk/Werk_inkomen_en_geldloket/In
komen/Vergoedingen_en_toeslagen/Vergoedingen/Sam_voor_alle_kinderen

4.

De financiële afhandeling

4.1
De facturen die wij versturen
U ontvangt meerdere facturen per mail, onder andere voor de leermiddelenbijdrage, vrijwillige
ouderbijdrage en voor excursies, schoolreizen, werkweken of uitwisselingen. In de facturen is
duidelijk aangegeven waar de kosten voor zijn bedoeld.
4.2
Kwijtschelding/reductie
Wij kunnen ons goed voorstellen dat er ouders/verzorgers zijn die graag zien dat hun kind
deelneemt aan activiteiten of gebruik maakt van leermiddelen die wij in rekening brengen,
maar moeite hebben met de betaling. In dat geval kunt u contact opnemen met de financiële
administratie. Deze is bereikbaar via 0521-514137 of factuur@rsgtrompmeesters.nl.
4.3
Stichting ‘Vrienden van de RSG Tromp Meesters’
Enkele oud medewerkers van onze school hebben een Stichting ‘Vrienden van de RSG Tromp
Meesters’ opgericht. Deze stichting houdt een fonds in stand dat tot doel heeft om het voor alle
leerlingen die bij onze school zijn ingeschreven, mogelijk te maken om aan schoolactiviteiten
deel te nemen. Ouders van leerlingen kunnen op het fonds een beroep doen om (een deel
van) de kosten van excursies, schoolreizen of meerdaagse internationale werkweken te
betalen als daarvoor geen andere mogelijkheden zijn. Daarnaast wil de stichting de school in
de meest brede zin ondersteunen door het mogelijk maken van activiteiten die normaal
gesproken niet binnen het schoolbudget passen maar voor leerlingen wel belangrijk zijn. In het
overzicht van de leermiddelenbijdrage is daarvoor € 5,- opgenomen. Uiteraard kunt u er voor
kiezen om dit bedrag niet te betalen.
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5.

Verdere informatie over financiën

5.1
Kindgebonden budget
Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Het
kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Die krijgt u naast de
kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht
op hebt. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u
het zelf aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.
5.2
Tegemoetkoming scholieren
Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming
scholieren. De tegemoetkoming geldt voor scholieren die een voltijdopleiding doen in het
voortgezet onderwijs. Meer informatie is te vinden op www.duo.nl.
5.3
Kosten talentprogramma’s
Leerlingen kunnen kiezen voor een aantal talentprogramma’s. De sportklas 1 kost, in verband
met de aanschaf van een kledingpakket en een kamp, 125 euro. Sportklas 2 en 3 kosten 50
euro. De overige talentprogramma’s kosten ook 50 euro per schooljaar.
5.4
Aanschaf laptop
Iedere leerling zorgt dat zij/hij de beschikking heeft over een eigen laptop. Die laptop wordt
tijdens de lessen ingezet. De docenten gaan er van uit dat de leerlingen hun laptop altijd bij
zich hebben en dat deze voldoende opgeladen is. Voor wat betreft de aanschaf van een laptop
werkt de school samen met een bedrijf waar een laptop tegen een aantrekkelijke prijs gekocht
of gehuurd kan worden. Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om met een eigen device te
werken. Wij adviseren echter om mee te gaan met de aanbieding die door het betreffende
bedrijf wordt gedaan. Dan is de service verzekerd en kunnen de afdeling ICT en de docenten
de leerling goed helpen. Indien er geen eigen laptop is en er geen geld is om een laptop aan te
schaffen, dan kan via de gemeente een bedrag ontvangen worden om een laptop aan te
schaffen. Voor verdere informatie:
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Jeugd_zorg_en_werk/Werk_inkomen_en_geldloket/In
komen/Vergoedingen_en_toeslagen/Vergoedingen/Sam_voor_alle_kinderen
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