Zaandam, 6 september 2022

Betreft: vrijwillige ouderbijdrage
Kenmerk: 22-13 MvD/mk

Beste ouders/verzorgers,
Jaarlijks vragen wij aan ouders een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten die niet door
de overheid worden gesubsidieerd, maar wel bijdragen aan het karakter van onze school en
extra kleur geven aan ons onderwijs. Deze vrijwillige ouderbijdrage besteden wij onder
andere aan excursies, culturele activiteiten, feesten en vieringen, materialen en apparatuur
voor de ZLV, de kluisjes, gastlessen, workshops en bijzondere leermiddelen.
Nieuw dit schooljaar is dat het bedrag voor alle leerjaren hetzelfde is. Voor alle leerjaren
bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 150 per schooljaar. Dit bedrag is tot stand gekomen
na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De ouderbijdrage is
vrijwillig. Dat betekent dat alle leerlingen mee mogen doen met de activiteiten, ook als
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet voldoen.
Meerdaagse reizen
In leerjaar 1, leerjaar 3, 4 havo en 5 vwo organiseren we meerdaagse reizen voor de
leerlingen. Hiervoor vragen wij ouders in de betreffende leerjaren een aanvullende bijdrage,
afhankelijk van de reis. Ook deze ouderbijdrage voor reizen is vrijwillig. Alle leerlingen
mogen mee op reis, ook als ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben voldaan. Om de kosten
voor de reisactiviteiten als school te kunnen dragen, maken we gebruik van een
solidariteitsfonds voor ouders. Als ouder kunt u een extra bedrag bovenop de gevraagde
ouderbijdrage overmaken. We vinden het als school belangrijk reizen te kunnen aanbieden
aan de leerlingen, want juist dit soort activiteiten geven die bijzondere herinneringen aan je
middelbare schooltijd. Afgelopen schooljaar hebben bijna alle ouders de vrijwillige
ouderbijdrage voor de reizen betaald en is ook het solidariteitsfonds goed gevuld. Hierdoor
konden we de kosten voor de buitenlandreizen voor alle leerlingen dragen en ze dit
schooljaar weer aanbieden.
Kosten voor leermiddelen
Kosten voor leermiddelen anders dan lesmethodes, vallen niet onder de vrijwillige
ouderbijdrage. Voorbeelden zijn schriften, pennen, potloden en de grafische rekenmachine in
de bovenbouw.
Betaling
Voor het incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage werken wij met WIS collect.
Betalen kan heel eenvoudig via iDEAL of via een overboeking. U krijgt eind september een
e-mail met een link voor WIS Collect.

Betalingsafspraken
In de betaalomgeving van WIS Collect is het mogelijk aan te geven in meerdere termijnen te
betalen. Mocht u nog vragen hebben wat betreft de betaling, dan kunt u altijd contact
opnemen met onze administratie via administratie@zaanlands.nl.
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. U kunt
een aanvraag doen via: https://www.leergeldzaanstad.nl/aanvragen/.
Voor vragen kunt u terecht bij onze administratie.
Met vriendelijke groet,

Drs. M. van Dijk
Rector

