
 
 

 
 
Heemskerk, september 2022 
 
Geachte heer, mevrouw,         
 
Met deze brief willen wij u graag informeren over de ouderbijdrage 2022-2023 en de overige kosten 
m.b.t. het onderwijs op het SKILLS vmbo voor het komende cursusjaar.                               
 
 
Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 
Als school hechten wij uiteraard veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien vinden 
wij het erg belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. En dat zij niet alleen tijdens 
de lessen hun kennis opdoen, maar dat ze ook daarbuiten worden opgeleid en opgroeien tot 
prettige, sociaal vaardige jonge mensen. We organiseren dan ook veel activiteiten, zoals excursies, 
schoolfeesten, sportdagen, gastlessen, workshops, projectweken etc. en we vinden het 
vanzelfsprekend dat iedereen daaraan mee kan doen. Iedereen telt mee, iedereen hoort erbij.  
Maar deze activiteiten zijn niet gratis. Wij vragen van u hiervoor de gebruikelijke, jaarlijkse vrijwillige 
financiële bijdrage, de z.g. ‘ouderbijdrage’.  De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van op welke 
school (en welke leerweg) uw kind zit en in welk leerjaar. Het Ministerie heeft de ouderbijdrage bij 
wet mogelijk gemaakt, maar wij hechten eraan (nogmaals) te benadrukken dat de ouderbijdrage een 
vrijwillige status heeft: wij verzoeken u deze betaling te doen, maar de Wet verplicht u daar niet toe. 
 
 
Deelname aan activiteiten 
Het Ministerie van O, C & W heeft de Wet op de Ouderbijdrage in 2021 aangescherpt. Daarin is toen 
expliciet opgenomen dat in geval ouders de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen, hun kinderen niet 
mogen worden uitgesloten van de betreffende schoolactiviteiten of verplicht worden een alternatief 
programma te volgen. Op het SKILLS vmbo zijn leerlingen nooit uitgesloten als de ouderbijdrage niet 
was voldaan. En dat zal ook in de toekomst niet gebeuren. 
 
 
Werkweken/schoolreizen 
In het 1e en 3e leerjaar organiseren we een werkweek of schoolreis voor alle leerlingen van dat 
leerjaar. We vinden deze activiteiten belangrijk voor de sfeer in een klas, voor de ontwikkeling van 
uw kind en natuurlijk zijn het voor de meeste leerlingen ook gewoon leuke activiteiten. Deze 
activiteiten zijn weliswaar voor elke leerling toegankelijk (meestal bij inschrijving) maar niet verplicht. 
De school ontvangt hiervoor geen geld van de overheid. Wij vragen dus aan de ouders/verzorgers om 
de kosten te dragen.  
 
 
 
 



Boeken en andere les-/leermaterialen 
De school krijgt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal dat speciaal voor 
een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het 
onderwijsprogramma. Dat geld is dus bedoeld voor: 

• de gewone leer- en werkboeken die de leerling in de klas of thuis in opdracht van de school 
moet gebruiken, inclusief bijbehorende cd’s en dvd’s; 

• eigen leermateriaal van de school; 
• de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) waarvan de leerling in dat 

leerjaar verplicht gebruik maakt; 
• distributie van het les- en leermateriaal; 
• verbruiksmaterialen zoals tekenpapier, verf, hout, metaal. 

Voor bovengenoemd verplicht materiaal vragen we van u dus geen bijdrage. 

Ook de (extra) materialen die worden gebruikt voor en beschikbaar gesteld aan leerlingen met 
dyslexie of een andere leesbeperking, worden vanuit deze vergoeding bekostigd. 

 

Laptop e.d. 
Een laptop is geen gratis lesmateriaal. Dat geldt ook voor zaken als bijvoorbeeld een rekenmachine, 
een atlas of woordenboeken. 

 
Werking Schoolloket. 
Zoals wij al hebben vermeld wordt de financiële bijdrage van de werkweken, schoolreizen en 
vrijwillige ouderbijdrage geïnd door het digitale betalingssysteem Schoolloket. In september 2022 
krijgt u via het bij ons bekende emailadres of per post een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te 
betalen. Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag vóór 1 oktober 2022 aan ons over te maken. 
Op onze website staat onder het kopje “Praktische info”  “Financiën & Verzekeringen” een 
handleiding voor het werken met het digitale betalingssysteem schoolloket.  
 
 
Heeft u n.a.v. deze informatie nog vragen, neemt u dan a.u.b. contact op met de school tijdens 
kantooruren of mailt u even met schoolloket@skillsvmbo.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jos Bart, 
Directeur a.i. SKILLS vmbo  
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