
  

INFORMATIE OVER OUDERBIJDRAGE EN 

BESTELLEN BOEKENPAKKET SCHOOLJAAR 2021-2022 

 

 

Sittard, 10 juli 2021 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

Met het oog op een soepel verloop van de boekenvoorziening en de inning van de 

ouderbijdrage doen wij u onderstaand enige informatie toekomen. 

 

Ouderbijdrage 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen vragen wij een ouderbijdrage van 

€ 52,00 per leerling. Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter: de 

ouder(s)/verzorger(s) zijn dus niet verplicht deze bijdrage te betalen. Indien u deze 

ouderbijdrage niet wenst of kunt betalen, dan hoeft u niets te doen.  

 

Wij willen graag meer doen dan het verzorgen van lessen alleen. Met de inkomsten 

via de ouderbijdrage willen wij de verworvenheden op dit vlak in stand houden. Uit 

de ouderbijdrage worden o.a. de volgende zaken bekostigd: 

introductieprogramma’s, sportdagen, schoolgidsen, stageverzekering, 

stagebegeleiding, kosten leerlingenraad, excursies, museumbezoek, schoolfeesten, 

tentoonstellingsbezoek, schoolconcerten, fotokopieën voor niet-lesgebonden 

activiteiten, film op school, bijdrage per leerling aan de ouderraad, 

schoolongevallenverzekering, schaatsactiviteiten, kerst- en paasvieringen, 

omlijsting diploma-uitreiking, aankleding van de gebouwen met het oog op het 

pedagogische klimaat en eventuele festiviteiten. 

In verband met de toch al hoge kosten zijn wij terughoudend met het aanpassen 

van de ouderbijdrage. Wij gaan ervan uit dat u de doelen van de school 

onderschrijft en vertrouwen er dan ook op dat de gevraagde vrijwillige bijdrage 

wordt voldaan. Bij wijziging wordt de ouderbijdrage ter instemming voorgelegd aan 

de oudergeleding van de medezeggenschapsraden.  

 

Betaling van de ouderbijdrage is mogelijk via een softwareapplicatie die we 

gebruiken (te weten WIS-collect). U kunt via deze applicatie ook aangeven of u het 

gratis boekenpakket wenst te bestellen en of u een kluisje wenst. Wilt u de 

ouderbijdrage betalen, gebruik maken van een kluisje etc. dan zet u in Wis-Collect 

in het vakje ouderbijdrage/kluisje etc. een vinkje 

 

De gegevens in WIS-collect zijn gebaseerd op de voorlopige plaatsing van uw 

zoon/dochter/pupil. Mocht blijken dat deze voorlopige plaatsing niet wordt omgezet 

in een definitieve plaatsing (bijv. doordat uw zoon/dochter/pupil niet bevorderd 

wordt een andere studierichting kiest of bijvoorbeeld een verhuizing), dan wordt dit 

uiteraard gecorrigeerd en een eventueel verschil met u verrekend. Binnenkort 

ontvangt u van ons een e-mail hierover. Indien we geen e-mailadres van u hebben, 

ontvangt u een brief.  
 
 



 

Heeft u nog vragen dan kunt u a.s. tijdens kantooruren contact opnemen met de 

administratie van de locatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team locatie Havikstraat 

 

 

 

 


