
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Scholen ontvangen van het Rijk een bekostiging om onderwijs te kunnen verzorgen. In 
het algemeen geldt hierbij dat voor jongeren tot 18 jaar er geen financiële 
belemmeringen mogen zijn om een diploma in het voortgezet onderwijs te kunnen 
behalen.  

Scholen ontvangen geen geld voor extra of bijzondere activiteiten die worden 
aangeboden welke niet noodzakelijk zijn voor het kunnen behalen van een diploma. Veel 
scholen vragen hiervoor aan ouders of verzorgers een aparte bijdrage. Deze bijdrage is in 
beginsel vrijwillig.  

De wet op het voortgezet onderwijs verplicht ons u hierover te informeren en de hoogte 
en besteding van deze gelden ter instemming jaarlijks voor te leggen aan de 
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. 

Daarnaast wordt de Ouderraad geïnformeerd over de hoogte van de vrijwillige 
ouderbijdrage voor het komende schooljaar conform de wettelijke voorschriften.  

Jaarlijks zal aan u worden gevraagd een overeenkomst met ons aan te gaan, waarin u 
aangeeft akkoord te gaan met de gevraagde bijdragen, dan wel uw keuze voor welke 
onderdelen u dit eventueel niet wilt aangaan. 

Met dit document informeren wij u over de bedragen, waar deze aan worden besteed 
alsmede de regels met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage. 

Rolf van Rosmalen 
Directeur Zeven Linden 
 

Toelichting kosten  

De ouderbijdrage is in beginsel vrijwillig en opgebouwd uit een aantal onderdelen. Zo 
wordt hieruit de verzekering voor de leerling betaald. Ook de verstrekking van de 
kopieerkaart inclusief een kopieertegoed valt onder de ouderbijdrage. Verder schaft de 
school waar mogelijk extra hulpmiddelen aan zoals leesboekjes voor Nederlands en de 
Moderne vreemde talen, maar ook bijzondere aanschaf van apparatuur of extra software 
in het kader van onderwijsprogramma’s.  De leerlingenraad is actief bij diverse 
schoolactiviteiten. Onze school heeft ook een zeer betrokken ouderraad die extra 
activiteiten en voorzieningen voor leerlingen verzorgt maar ook financieel bijdraagt bij 
het jaarlijkse “Eindejaarsgala” en andere leerling-activiteiten. CJP staat voor culturele 
jongerenpas. Hiermee krijgen leerlingen korting op tal van culturele activiteiten. 
Tenslotte wordt voor het in bruikleen krijgen van een kluisje (sleutel) voor de leerling een 
bijdrage gevraagd.  

 

 



Introductieprogramma (verplicht) 

Het schooljaar start voor alle leerjaren met een introductieprogramma in de eerste 
schoolweek. Het introductieprogramma voor leerjaar 1 heeft met name tot doel 
leerlingen te laten kennismaken met andere leerlingen, met hun docenten en met hun 
school. Centraal staat het vinden van hun plek. Ook voor de leerjaren 2 en hoger biedt de 
school een introductieprogramma; zij starten immers ook met een nieuw schooljaar. Elk 
leerjaar krijgt een eigen specifiek programma.  

Podiumkunst/Sport (verplicht) 

Indien uw kind kiest voor de Talentstroom Podiumkunst of Sport dan wordt daar een 
apart bedrag in rekening gebracht aangezien er extra kosten worden gemaakt. Dat kan 
bijvoorbeeld het bezoeken van theatervoorstellingen zijn voor Podiumkunst of het 
deelnemen aan specifieke activiteiten zoals waterskiën voor Sport. U ontvangt hiervoor 
de factuur nadat uw kind de keuze voor de Talentstroom voor het betreffende leerjaar 
heeft gemaakt. 

Excursie 

Jaarlijks wordt er voor elk leerjaar een excursie georganiseerd. De kosten voor de 
examenklassen liggen hoger i.v.m. het programma en het is tevens voor hen de afsluiting 
van hun lesperiode op school en de start van het centraal examen. Ruim voor de excursie 
ontvangen ouders verdere informatie over het programma. Deelname is niet verplicht, in 
dat geval volgt de leerling een vervangende lesactiviteit.  

Meerdaagse reis  

In leerjaar 4 kunnen leerlingen deelnemen aan een meerdaagse binnenlandse en/of 
buitenlandse reis. Ruim voor de meerdaagse reis ontvangen ouders verdere informatie 
over het programma. Deelname is niet verplicht, in dat geval volgt de leerling een 
vervangende lesactiviteit.  

Sportoriëntate 

Zowel in december als juli van het schooljaar biedt de school de leerlingen een 
keuzeprogramma sportoriëntatie aan. Deelname aan een betaalde sportactiviteit is 
uiteraard niet verplicht, in dat geval kan er ook gekozen voor deelname aan een gratis 
activiteit. In het overzicht is daarvoor bewust een bedrag van 0 euro opgenomen omdat 
de leerlingen zich hiermee direct kunnen inschrijven en daarmee zijn geregistreerd voor 
de bedoelde activiteit en ouders, verzorgers hiermee een totaaloverzicht van de diverse 
activiteiten en de kosten hebben. Indien er te weinig deelnemers zijn voor een betaalde 
activiteit, dan behoudt de school zich het recht voor de activiteit te annuleren. 

Skiën Bottrop 

Tijdens de sportdag kunnen leerlingen vanaf leerjaar 3 deelnemen aan een ski-
programma in Duitsland, Bottrop. Ruim voor de sportdag ontvangen ouders verdere 
informatie over het programma. Deelname is niet verplicht, in dat geval volgt de leerling 



een vervangende lesactiviteit. Indien een leerling voor Bottrop kiest, kan de leerling niet 
deelnemen aan de activiteit “Schaatsen.” Er geldt een maximum aantal deelnemers. 

Schaatsen 

Tijdens de sportdag kunnen leerlingen ongeacht het leerjaar deelnemen aan een 
schaatsprogramma in Heerenveen. Dit programma volgt na de sportdag en is een extra 
activiteit. Ruim voor de sportdag ontvangen ouders verdere informatie over het 
programma. Deelname is niet verplicht, in dat geval volgt de leerling een vervangende 
lesactiviteit. Er geldt een maximum aantal deelnemers. 

NB de directie behoudt zich het recht voor in geval van niet betaling van de 
ouderbijdrage, de leerling uit te sluiten van extra voorzieningen en activiteiten/diensten. 

Wijze van betalen: 

De Zeven Linden maakt gebruik van een betalingssysteem voor de ouderbijdrage, 
schoolkosten, excursies en andere activiteiten.  

Wat betekent dit voor u?   

In de loop van het nieuwe schooljaar, ontvangt u van de Zeven Linden een mail met een 
link naar de digitale factuur en kunt u direct betalen: via iDeal of middels een 
overboeking. We maken gebruik van het programma WIS-collect. 

 

 

 


