
 
 

De Ouderbijdrage 2022-2023: 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 2022-2023 

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 2022-2023.  

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. Nieuwe 

gebruikers van een kluisje ontvangen na invulling van het contract een factuur.  

Leerlingen die kiezen voor het solidariteitspakket krijgen een leerlingenpas die toegang geeft tot al de diensten  

die daarbij horen. De bijdrage die wij als school vragen is vrijwillig. Dat betekent dat wij leerlingen van wie de 

ouders niet wensen of kunnen betalen niet uitsluiten van de te verstrekken diensten. Ons systeem is gebaseerd op 

solidariteit. We hopen dat zo veel mogelijk ouders betalen ook al weten zij dat ze indirect voor anderen 

meebetalen. 

 

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 studieplein (met 

eventueel extra toezicht), 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, kluisjes, het cultureel jongerenpaspoort (CJP) en 

buitenschoolse sport zijn zulke extra diensten. Gebruik van genoemde extra’s wordt afgedekt door het 

solidariteitspakket. 

Daarnaast kunnen er reizen en andere activiteiten zoals excursies, werkweken en uitwisselingen aangeboden 

worden. Deze vallen ook buiten de gratis lesmaterialen. In sommige gevallen worden deze activiteiten zonder 

ouderbijdrage aangeboden, bijvoorbeeld als er specifieke subsidie voor wordt verstrekt. In andere gevallen kan 

er een vrijwillige ouderbijdrage worden gevraagd. Als de school de kosten voor haar rekening neemt zullen de 

criteria voor deelnames duidelijk vóóraf gecommuniceerd worden. Indien we een vrijwillige, kostendekkende, 

bijdrage vragen is deelname aan deze activiteiten facultatief en kan de activiteit pas doorgaan als alle deelnemers 

betaald hebben. 

 

De uitvoering in schooljaar 2022-2023 

Er blijft één solidariteitspakket tegen één vast tarief waarbij, zoals gezegd, leerlingen waarvan de ouders geen 

bijdrage betaald hebben niet uitgesloten worden van de genoemde activiteiten.  

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

Hier vindt u het solidariteitspakket. Als u kiest voor betaling middels iDEAL, dan ontvangt u een korting van € 

1,50. 

Na betaling wordt de nieuwe schoolpas 2022-2023 uitgereikt. De schoolpassen van 2021-2022 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 120% van het bijstandsminimum financiële steun bieden bij de kosten voor het 

onderwijs zoals de aanschaf van gymspullen of een grafische rekenmachine. . 

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. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

J. Hupperetz   

rector  

 

 

 

 

 

Ibannummer: NL42 INGB 066 27 64 277 ten name van LVO inz. Sophianum 

Sophianum, sgs. in het Heuvelland / Landsraderweg 3 / 6271 NT Gulpen 



1 Bijlage 

 

 

De vier soorten schoolkosten 

1 
   art. 12 Wpo en 24 Wvo. 

ER ZIJN VIER SOORTEN SCHOOLKOSTEN  

CATEGORIE 1 

Kosten voor school 

Het gaat om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar  

nodig heeft, waaronder: • leerboeken • werkboeken • project- 

boeken en tabellenboeken • BINAS • examentrainingen en  

examenbundels • eigen leermateriaal van de school en  

bijbehorende cd’s en dvd’s en gelicentieerd digitaal lesmateriaal 

CATEGORIE 2 

Kosten voor ouders 

Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven  

persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat,  

waaronder: • atlas • woordenboek • agenda • rekenmachine  

• schrift, multomap, pennen en dergelijke • gereedschap  

Kluisje (gebruikersvergoeding en borg) 

CATEGORIE 3 

Scholen kunnen ouders vragen een laptop of tablet  
aan te schaffen. Als ouders dit niet doen, moet de  
school voor een volwaardig alternatief zorgen 

Het gaat hierbij om elektronische informatiedragers,  
waaronder: laptop/tablet 

CATEGORIE 4 

Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage  
vragen voor extra activiteiten. Als ouders deze  
bijdrage niet voldoen, dan mag de school een  
leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen  
alternatief bieden. De kosten voor activiteiten  
binnen het verplichte programma moeten door de  
school worden betaald. 

Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het verplichte  

onderwijsprogramma, georganiseerd door het bevoegd  

gezag, waaronder: • excursies • introductiekamp • kerstviering  

• bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining • langdurige  

extra-curriculaire activiteiten zoals tweetalig onderwijs 


