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Inleiding 
In dit document vindt u onder andere informatie over de financiële bijdragen die wij als school van u als 
ouder(s) vragen. Ook geven wij u een overzicht van de kosten per leerjaar. De overheid neemt de meeste 
kosten die de scholen maken voor haar rekening. Onder andere de personeelskosten, onderhouds- en 
energiekosten en ook de schoolboeken worden door de overheid betaald.  
Er zijn ook activiteiten die we heel graag organiseren voor onze leerlingen, maar die we niet of maar 
gedeeltelijk kunnen bekostigen uit de bijdrage van de overheid. Voor dat niet bekostigde deel vragen we een 
bijdrage aan de ouders. 

De hoogte van de schoolkosten is afhankelijk van de klas en het keuzepakket.  
Per leerjaar verschillen de kosten omdat ook de activiteiten die worden georganiseerd verschillend zijn. 
Ook de keuze van de leerling kan effect hebben op de hoogte van de kosten. 
Alle bedragen zijn vastgesteld in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad. Toelating tot 
onze school is niet afhankelijk van het betalen van de schoolkosten. 

In het overzicht op de volgende pagina’s kunt u terugvinden hoe de kosten verdeeld zijn. 

Nieuwe wet 
Per 1 augustus 2021 is de wetgeving m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage aangepast.  
De achtergrond van die aanpassing is dat elke leerling moet kunnen meedoen. Het mag niet zo zijn dat het 
inkomen van je ouders bepaalt aan welke activiteiten je kunt deelnemen.  
Het Oosterlicht College is heel blij met dat uitgangspunt, voor de school is iedereen gelijk. 
 
De meeste schoolkosten zijn als gevolg daarvan vrijwillig geworden. We gaan er van uit dat iedereen die de 
gevraagde bijdrage (of soms een deel daarvan) kan betalen dat ook daadwerkelijk doet. U begrijpt dat het 
anders onmogelijk wordt om bepaalde activiteiten te organiseren. 
 
In de nieuwe wet worden 4 soorten schoolkosten genoemd: 
Categorie 1: kosten die de school betaalt:  
Alle lesmateriaal dat hoort bij het schooljaar, zoals boeken, werkboeken, tabellenboeken etc.  
 
Categorie 2: kosten die de ouders betalen: 
Persoonlijk lesmateriaal dat meerdere jaren meegaat, zoals atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, 
schrift, pennen e.d., sportkleding en praktijkkleding. 
 
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. 
 
Categorie 4: scholen kunnen een bijdrage vragen voor extra activiteiten. 
Bijv. excursies, brugklaskamp, Cambridge English. Als ouders deze bijdrage niet voldoen, dan mag de school 
de leerling niet uitsluiten van deelname of een alternatief bieden. 
 



Betaling schoolkosten en Inkomensondersteunende regelingen  
Wij hebben de bestelling, levering en facturering van de schoolboeken en de inning van de hierna genoemde 
schoolkosten uitbesteed aan de firma Iddink, www.iddink.nl, U ontvangt het verzoek om te betalen dus via 
deze firma. 
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt bijdragen aan de schoolkosten, maar dat de financiële situatie 
dat niet of slechts gedeeltelijk toelaat. Als dit u betreft, neemt u dan gerust contact op met mw. Brand,  
financien@oosterlicht.nl. Zij zal uiterst vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.  
Heeft u een U-pas en u wilt hiermee de schoolkosten betalen? Ook daarvoor kunt u contact opnemen met 
mw. Brand. 
In de gemeenten Utrecht, Houten en IJsselstein bestaat de U-pas voor gezinnen met een laag inkomen. U 
kunt de U-pas aanvragen via uw eigen gemeente. 
 
Aanschaf laptop of tablet – Bring Your Own Device (BYOD) 
Vanaf de brugklas heeft elke leerling een eigen laptop of tablet. Zij nemen die mee naar de leerjaren erna. 
Wij vragen ouders de laptop of tablet aan te schaffen voor hun kind als hulpmiddel in ons 
onderwijsprogramma voor op school en thuis. De kosten hiervoor vallen in categorie 3 op de vorige pagina. 
De school is echter verplicht een alternatief te bieden als de leerling geen laptop of tablet heeft. 
Onze school heeft een overeenkomst met het bedrijf Boekloos, waar de laptop of tablet eventueel kan 
worden aangeschaft. Meer informatie is te vinden op www.boekloos.nl . 
Leerlingen en/of hun ouder(s)/verzorgers kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming voor bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop, via de gemeente waarin zij wonen. Daarbij 
werken de meeste gemeentes samen met de plaatselijke afdeling van de Stichting leergeld 
(www.leergeld.nl). 

 
Vragen over kosten of facturen? 
Mw. G. Brand, financiële administratie, financien@oosterlicht.nl 
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leerjaar 1 lwoo en 1 vmbo (bkt)
ouderbijdrage 60,00€      kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€      
leerlingenpas 3,00€        
kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€      samenwerking met theater De Kom en theatergroep DOX 
Brugklaskamp 85,00€      
excursie(s) 30,00€      
OC talent bijdrage 10,00€      
TOTAAL 208,00€   
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mailto:financien@oosterlicht.nl
http://www.boekloos.nl/
http://www.leergeld.nl/
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leerjaar 1 TL/ havo
ouderbijdrage 60,00€      kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€      
leerlingenpas 3,00€        
kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€      samenwerking met theater De Kom en theatergroep DOX 
Brugklaskamp 85,00€      
excursie(s) 30,00€      
OC talent bijdrage 10,00€      
TOTAAL 208,00€   

leerjaar 1 havo/atheneum
ouderbijdrage 60,00€      kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€      
leerlingenpas 3,00€        
kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€      samenwerking met theater De Kom en theatergroep DOX 
Brugklaskamp 85,00€      
excursie(s) 30,00€      
OC talent bijdrage 10,00€      
TOTAAL 208,00€   

leerjaar 2 lwoo en 2 vmbo (bkt)
ouderbijdrage 60,00€         kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€         
kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€         samenwerking met theater De Kom en theatergroep DOX 
excursie(s) 30,00€         
project Veilige School 5,00€            
OC talent bijdrage 10,00€         
TOTAAL 125,00€       

leerjaar 2 TL/havo 
ouderbijdrage 60,00€         kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€         
kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€         samenwerking met theater De Kom en theatergroep DOX 
excursie(s) 30,00€         
project Veilige School 5,00€            
OC talent bijdrage 10,00€         
Excursie naar Lille 45,00€         vak Frans
TOTAAL 170,00€       
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leerjaar 2 havo/atheneum
ouderbijdrage 60,00€         kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€         
kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€         samenwerking met theater De Kom en theatergroep DOX 
excursie(s) 30,00€         
OC talent bijdrage 10,00€         
project Veilige School 5,00€            
TOTAAL 125,00€       

leerjaar 3 vmbo basis en kader
ouderbijdrage 60,00€      kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€      
kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€      samenwerking met theater De Kom en theatergroep DOX 
excursie(s) 30,00€      
sportoriëntatie 10,00€      
SUBTOTAAL 120,00€    

Extra bijdrage profielen leerjaar 3 vmbo basis en kader
horeca, bakkerij en recreatie 60,00€      kookactiviteiten
horeca, bakkerij en recreatie 125,00€    beroepskleding (wordt apart gefactureerd)
zorg en welzijn 50,00€      kosten voedingsproducten en materialen

leerjaar 3 vmbo theoretisch
ouderbijdrage 60,00€      kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€      
kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€      samenwerking met theater De Kom en theatergroep DOX 
excursie(s) 30,00€      
sportoriëntatie 10,00€      
TOTAAL 120,00€    

leerjaar 3 havo 
ouderbijdrage 60,00€      kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€      
kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€      samenwerking met theater De Kom en theatergroep DOX 
excursie Parijs 95,00€      
OC talent bijdrage 10,00€      
TOTAAL 185,00€    
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leerjaar 4 vmbo basis en kader
ouderbijdrage 60,00€     kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€     
kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€     samenwerking met theater De Kom en theatergroep DOX 
sportproject 20,00€     
TOTAAL 100,00€   

Extra bijdrage profielen leerjaar 4 vmbo basis en kader
horeca, bakkerij en recreatie 60,00€     kookactiviteiten
zorg en welzijn 50,00€     kosten voedingsproducten en materialen
zorg en welzijn 15,00€     excursie

leerjaar 4 vmbo theoretisch
ouderbijdrage 60,00€     kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€     
kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€     samenwerking met theater De Kom en theatergroep DOX 
excursie(s) 15,00€     excursie maatschappijleer
sportproject 40,00€     
TOTAAL 135,00€   

leerjaar 4 havo
ouderbijdrage 60,00€    kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€    
sportproject 40,00€    
vak CKV 25,00€    excursies/voorstellingen/projecten e.d.
TOTAAL 135,00€  

Extra bijdragen keuzevak
BSM 25,00€    kleding, excursies en andere activiteiten
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leerjaar 5 havo
ouderbijdrage 60,00€    kosten voor vieringen, ICT infrastructuur e.d.
huur kluisje 10,00€    
sportproject 40,00€    
vak CKV 25,00€    excursies/voorstellingen/projecten e.d.
TOTAAL 135,00€  

Extra bijdragen keuzevak
BSM 15,00€    kleding, excursies en andere activiteiten


