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Waarom ouderbijdrage? Bijzondere voorzieningen
1.

Bijzondere voorzieningen die de school aan leerlingen van het Willem van Oranje College biedt,
worden bekostigd uit de ouderbijdrage die geïnd wordt door het Willem van Oranje College,
gevestigd te Waalwijk en Wijk en Aalburg. Het betreft voorzieningen waarvan de kosten niet
kunnen worden gedekt door de algemene middelen van de school. Om gebruik te kunnen maken
van deze voorzieningen dient per leerling en per schooljaar een financiële bijdrage te worden
betaald, de zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage.

2.

De ouderbijdrage is opgesplitst in:
a. een vrijwillige ouderbijdrage à € 50,-;
b. afdelingspecifieke kosten per leerjaar;
c. locatiespecifieke kosten.

3.

De ouderbijdrage (a) is een vrijwillige bijdrage, die verschuldigd is aan het Willem van Oranje
College voor de met name genoemde leerling die staat ingeschreven aan de school. De bijdrage
is niet verplicht.

4.

Na betaling van de ouderbijdrage heeft de betreffende leerling het recht om gebruik te maken
van de voorzieningen.

5.

Bij niet-betaling van de ouderbijdrage heeft de school het recht om de leerling van het gebruik
van de betreffende voorziening uit te sluiten en kan de school zorgen voor een alternatief.

6.

Voor iedere ingeschreven leerling van de school wordt aan diens wettelijk vertegenwoordiger of
aan de leerling zelf, indien deze meerderjarig is, jaarlijks schriftelijk gevraagd om de vrijwillige
ouderbijdrage te voldoen. Daarbij kan zo mogelijk een keuze kenbaar gemaakt worden uit de
aangeboden activiteiten en voorzieningen.

7.

De hoogte van de afdelingsspecifieke kosten (b) is afhankelijk van het leerjaar van de leerling;
de hoogte van de locatiespecifieke kosten (c) is afhankelijk van de locatie.

8.

De toelating van de leerling tot de school is niet afhankelijk van de betaling van de (vrijwillige)
ouderbijdrage.

9.

De ouderbijdrage wordt gesloten voor de periode van één schooljaar. De verschuldigde
ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld na instemming van de oudergeleding van de MR.

10. Indien een ouderbijdrage niet direct bij aanvang van een schooljaar wordt gevraagd in verband
met tussentijdse instroom, dan geldt als begindatum de eerste dag van het schoolbezoek tot en
met einde cursusjaar en wordt het bedrag berekend over het nog lopende schooljaar.
11. Elk jaar wordt aan het begin van de cursus in de brief “vrijwillige ouderbijdrage” die men
ontvangt en op de website wordt geplaatst, een algemene specificatie van de kosten
samenhangend met de diensten, activiteiten en voorzieningen voor het komende schooljaar
gegeven.
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Vaststelling ouderbijdrage
12. Het Willem van Oranje College stelt voor ieder schooljaar de hoogte van de ouderbijdrage én de
bijzondere voorzieningen waarvoor de ouderbijdragen zijn bestemd, vast. Het Willem van Oranje
College doet dat met inachtneming van dit reglement en het MR-reglement.
13. De vaststelling van de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage, specifieke
afdelingskosten en specifieke locatiekosten, behoeft de instemming van de ouders van de MR van
het Willem van Oranje College.
14. In de ouderbijdrage zijn alle kosten voor activiteiten inbegrepen. De school zal daarnaast nog
uitsluitend via een machtiging geld vragen voor buitenlandse reizen of excursies, zoals vooraf
aangegeven in het jaarplan van de afdeling/leerjaar die bij de afdelingsspecifieke kosten is
opgevoerd.

Reductie- of kwijtscheldingsregeling afdelings- of
locatiespecifieke kosten
15. Verzoeken tot vermindering of kwijtschelding van de afdelings- of locatiespecifieke kosten dienen
schriftelijk en onderbouwd bij de locatiedirecteur te worden ingediend. Het Willem van Oranje
College maakt haar beslissing binnen vier weken schriftelijk bekend aan de verzoeker.

Betalingsregeling
16. In oktober/november ontvangen ouders/verzorgers een digitale factuur via het ouderportaal en
kunnen zij de factuur via Ideal of via een overschrijving ineens of in maximaal drie termijnen
betaalbaar stellen.
Bij niet tijdig voldoen van de ouderbijdrage ontvangen ouders/verzorgers maximaal drie
aanmaningen. Indien niet op de laatste aanmaning wordt gereageerd, is men, naast de
overeengekomen bijdragen, ook verschuldigd de wettelijke rente en incassokosten, te berekenen
met ingang van de vervaldata.
17. Voor het eerste kind geldt een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,-, voor elk daarop volgend kind
is dat € 30,-. Daarbij wordt ook rekening gehouden met leerlingen die zitten op basisscholen van
onze Stichting Willem van Oranje.
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