
 
 

De Ouderbijdrage 2020-2021: Solidariteit! 

Onze school vraagt aan ouders om mee te betalen aan bepaalde extra diensten, voorzieningen  

en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de  

“vrijwillige ouderbijdrage” genoemd. 

 

Het schooljaar 2020-2021 

Het succes van het solidariteitspakket van de afgelopen schooljaren heeft tot gevolg dat bij  

gelijkblijvend dienstenniveau het bedrag van het solidariteitspakket ongewijzigd blijft  

voor het schooljaar 2020-2021.  Het bedrag blijft dus € 90,00. Dit is exclusief de borg bij  

gebruik van een kluisje. Borg wordt eenmalig betaald voor de duur van het gebruik van het kluisje 

en na inlevering van de kluissleutel na afloop terugbetaald. Leerlingen die kiezen voor het  

solidariteitspakket krijgen een leerlingenpas die toegang geeft tot al de diensten die daarbij horen.  

Een leerling die een beperkte keuze maakt uit het aanbod krijgt een aangepaste leerlingenpas en  

krijgt enkel toegang tot de gekozen onderdelen. Elke keuze is apart voorzien van een kostprijs.  

De som van al de afzonderlijke keuzes is echter hoger/duurder dan die van het solidariteitspakket. 

Dit heeft alles te maken met de extra administratieve- en controlelast. Een leerling die in het geheel 

niet deelneemt krijgt helemaal geen leerlingenpas en zal dus in het geheel geen gebruik kunnen  

maken van de extra’s. Deze leerling moet dan zelf zorgen voor een atlas, een veiligheidsbril etc. etc. 

in de lessen waarin dat vereist is. 

 

Wat zit er in het solidariteitspakket en wat niet? Wat valt onder de gratis leermiddelen? 

Onze overheid verstrekt gratis leermiddelen1 aan de leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs. Gratis 

leermiddelen worden vaak door ouders geïnterpreteerd als gratis onderwijs. Met andere woorden het onderwijs 

zou volledig gratis moeten zijn. Een aantal extra diensten, voorzieningen en activiteiten die de school aanbiedt 

vallen echter niet onder de gratis leermiddelen. 

Zo valt het gebruik van een atlas, een woordenboek, werkkleding, een stofjas, een veiligheidsbril, een leesboek 

van school, een koptelefoon etc. niet onder de gratis leermiddelen. Ook het gebruik van het open leercentrum, 

het studieplein of de mediatheek, zijn diensten die de school niet hoeft aan te bieden en als de school ze aanbiedt 

hoeft de dienst, buiten de ingeroosterde lessen om, niet gratis te zijn. Evenmin is de school verplicht, buiten de 

ingeroosterde lessen om, het gebruik van een computer van de school aan te bieden. Onder de les hebben 

leerlingen op aanwijzing van de docent zonder meer toegang tot deze ruimtes, ongeacht of ze deelnemen aan de 

vrijwillige ouderbijdrage of niet. Ook kunnen ze onder de les op aanwijzing van de docent gebruik maken van de 

beschikbare faciliteiten, zoals computers.  

Ook het gebruik van Wi-Fi, het verstrekken van drukwerk en buitenschoolse sport zijn zulke extra diensten. 

Gebruik van genoemde extra’s wordt afgedekt door het solidariteitspakket. 

Reizen en andere activiteiten zoals excursies, werkweken en uitwisselingen vallen buiten de gratis lesmaterialen. 

Deelname aan deze activiteiten is facultatief. De school vraagt er, buiten het solidariteitspakket om, een 

kostendekkende bijdrage voor. Neemt een leerling niet deel aan een aangeboden facultatieve activiteit en valt 

deze activiteit binnen de ingeroosterde lessen, dan is de school verplicht een lesvervangend programma aan te 

bieden aan deze leerling. 

 

Wat als uw kind gebruik maakt van het keuzepakket? 

Als uw kind geen gebruik wenst te maken van de geboden extra’s kan het geen gebruik maken van alles waar een 

schoolpas voor nodig is. Waarvoor een schoolpas noodzakelijk is, ziet u op de bijlage “Specificatie bij de 

schoolovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage”. U dient verder ook zelf zorg te dragen voor de genoemde 

materialen en uitrustingen die noodzakelijk zijn (zoals stofjas, veiligheidsbril etc.). Een leerling moet zelf zijn 

atlas of woordenboek meenemen naar school voor gebruik in de les. Datzelfde geldt voor werkkleding, stofjas of 

veiligheidsbril etc.. De school hoeft hier niet voor te zorgen en mag daar, ondanks het feit dat het om een 

ingeroosterde les gaat, een vergoeding voor vragen. Leerlingen die de voor de les vereiste materialen niet 

hebben, worden in deelname aan de les beperkt.  

Voor een ingeroosterde les op de computer in de mediatheek mag de school geen vergoeding vragen. Het betreft 

immers een reguliere ingeroosterde les. Ook de leerling zonder schoolpas volgt samen met de klas deze les. 

 
 



Echter voor het gebruik van een computer in die mediatheek buiten de ingeroosterde lessen mag de school wel 

een vergoeding vragen en wordt de leerling zonder schoolpas niet toegelaten. 

 

 

Wat als uw kind gedeeltelijk gebruik wenst te maken van de geboden extra’s? 

Voor deze leerlingen geldt dat ze een aangepaste schoolpas ontvangen. Alleen de onderdelen waarvoor gekozen 

is, zijn dan vrij te gebruiken. Voor de andere onderdelen geldt hetgeen vermeld staat onder het vorige kopje: 

“Wat als uw kind gebruik maakt van het keuzepakket”. 

 

De uitvoering in schooljaar 2020-2021 

Er blijft één solidariteitspakket tegen één vast tarief. Ouders/leerlingen die daar gebruik van maken krijgen een 

schoolpas die toegang geeft tot alle hiertoe behorende faciliteiten. Ouders/leerlingen die een keuze maken uit de 

extra’s krijgen een aangepaste schoolpas.  

U ontvangt een mail van WIS Collect waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijk gedeelte binnen WIS Collect. 

Hier vindt u zowel het solidariteitspakket als het keuzepakket en hieruit maakt u uw keuze. Als u kiest voor 

betaling middels iDEAL, dan ontvangt u een korting van € 1,50. 

Na betaling wordt de nieuwe schoolpas 2020-2021 uitgereikt. Wie niet betaalt neemt niet deel, krijgt geen 

schoolpas en kan ook geen gebruik van de extra’s. De schoolpassen van 2019-2020 blijven geldig tot de 

uitreiking van de nieuwe schoolpassen.  

 

Stichting Leergeld 

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland en de Stichting Leergeld Parkstad kunnen ouders/verzorgers met 

een inkomen van maximaal 110% (= het percentage dat Stichting Leergeld Maastricht hanteert) of 120% (= het 

percentage dat Stichting Leergeld Parkstad hanteert) van het bijstandsminimum financiële steun bieden bij de 

kosten voor het onderwijs zoals de ouderbijdrage, de aanschaf van gymspullen of een grafische rekenmachine en 

deelname aan een schoolreis. 

Een aanvraag doen gaat zo: 

• Ga naar de website van de Stichting Leergeld:  https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/ 

• Vul het veld met uw 4-cijferige postcode in waarna de naam van de Stichting Leergeld verschijnt waar u 

terecht kunt. 

• Klik op “klik hier voor doe een aanvraag en vul het formulier in”. 

 
Jaarlijks verantwoordt de school de inkomsten en uitgaven verbonden aan deze ouderbijdrage aan de 

Medezeggenschapsraad. 

 

Overige kosten 

Per leerjaar/klas vinden er vervolgens ook nog diverse schoolreizen/buitenschoolse activiteiten plaats die niet 

onder deze regeling vallen. De betreffende specificatie van deze activiteiten vindt u op de website: 

www.sophianum.nl. Ook bij deze activiteiten geldt dat deelname niet verplicht is (m.u.v. de sportoriëntatie) 

In dat geval zal de school altijd een aangepaste onderwijsvoorziening organiseren. In het kader van de 

exameneisen voor sportoriëntatie worden er diverse betaalde en gratis activiteiten aangeboden waar de 

betreffende leerlingen een keuze uit dienen te maken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De rector 

 

 
 

J. Hupperetz   

  

 
1 Voor een overzicht van de gratis leermiddelen zie de volgende site van de Rijksoverheid:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-met-gratis-schoolboeken-in-het-voortgezet-

onderwijs 

 

 

http://www.sophianum.nl/

