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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief zetten wij de belangrijkste zaken voor u op een rij met betrekking tot het boekenpakket en de
schoolkosten. Bewaart u deze brief alstublieft zorgvuldig.
SCHOOLKOSTEN
De toegang tot en deelname aan het reguliere, bekostigde onderwijs en de examens is in het voortgezet
onderwijs gratis. U dient zich echter te realiseren dat de keuze voor een bepaalde opleiding gepaard kan gaan
met extra kosten voor de ouders. Voor sommige lesmaterialen zoals een atlas, een rekenmachine of
gereedschap ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De gedachte hierachter is dat het
gaat om lesmateriaal dat langer dan een jaar meegaat, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en (door
het zelf aan te schaffen) het eigendom wordt van de leerling. Ook voor extra activiteiten, zoals excursies en
werkweken, krijgt de school geen geld van het ministerie.
De schoolkosten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
a. Lesmateriaal dat door de ouders zelf moet worden aangeschaft
Deze materialen zijn onmisbaar om de opleiding met succes te volgen. De ouder(s) of verzorger(s) schaffen
deze materialen zelf aan.
b. Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter en kan niet leiden tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan
activiteiten. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kan wel betekenen dat wij niet (meer) in staat zijn
deze extra activiteiten te organiseren of deze voorzieningen aan te bieden. Er zijn diverse regelingen om
tegemoet te komen in de schoolkosten. Deze treft u verderop aan in deze brief. Ook kunnen er
betalingsafspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld door gespreid te betalen. Hiervoor kunt u contact opnemen
met de afdeling Financiën via facturen@wartburg.nl.
In de bijlage vindt u per categorie een opsomming van de schoolkosten voor het schooljaar 2021-2022. Dit
overzicht kunt u ook terugvinden op onze website.
Indien geplande activiteiten niet door kunnen gaan, worden de daarvoor opgenomen kosten niet in rekening
gebracht.
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 vragen we van u een vrijwillige ouderbijdrage van € 25 per leerling
met een maximum van € 75 per gezin. Deze bijdrage wordt aangewend voor identiteitsgebonden zaken,
waarvoor door de overheid geen of onvoldoende middelen beschikbaar worden gesteld. Te denken valt aan
het hierna genoemde reisfonds, attenties voor examenkandidaten, het samenstellen van dagopeningen en de
cursus godsdienstige en pedagogische vorming beginnende docenten. Deze cursus is bedoeld om beginnende
docenten nog beter in staat te stellen in te spelen op vragen van jongeren rondom Bijbel en identiteit.
Voorheen werden deze kosten gedekt door giften aan de Stichting Materiële Steun. Inmiddels is de Stichting
Materiële Steun opgeheven, waardoor er ook geen inkomsten meer ontvangen worden om bovenstaande
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kosten te kunnen financieren. Deze bijdrage komt dus in plaats van de gift aan de Stichting Materiele Steun.
Omdat Driestar-Wartburg een ANBI-status heeft, is dit bedrag als gift fiscaal aftrekbaar.
Voor al deze schoolkosten is instemming verkregen van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad.
Het Wartburg College onderschrijft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. De code is opgesteld
door de ouderorganisaties NKO, OUDERS & COO en LOBO, de organisaties voor bestuur en management
VOS/ABB, VBS, Verus, Bond KBVO, VGS en LVGS, alsmede de VO-raad. De code vraagt van elk van deze partijen
in de school een inspanningsbijdrage om het achterliggende doel van de code te realiseren, namelijk
transparantie en beheersing van de kosten voor ouders.
REISFONDS
Leerlingen van het Wartburg College komen uit de wijde omtrek. Een principiële keuze met financiële
consequenties! Daarom kunnen ouders onder voorwaarden een bijdrage ontvangen in de vervoerskosten
vanuit het reisfonds. Zo blijft reformatorisch onderwijs bereikbaar voor alle kinderen!
TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN
Voor ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, zijn er, afhankelijk van wat hun inkomen is en
waar ze wonen, verschillende voorzieningen die hen daarbij kunnen ondersteunen.
Van overheidswege zijn dat bijvoorbeeld het Kindgebonden budget en de Tegemoetkoming scholieren:
• Ouders met kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen en
vermogen, een verhoging van het Kindgebonden budget ontvangen.
• Jongeren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs kunnen een Tegemoetkoming scholieren
aanvragen. Deze bestaat uit een basistoelage en een inkomensafhankelijke aanvullende toelage.
In veel regio`s is de Stichting Leergeld actief. De Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek hieraan niet mee
kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Zij biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Op www.leergeld.nl kunt u zien of u in aanmerking komt voor een vergoeding van
de schoolkosten. In de regio’s die niet bij de Stichting Leergeld aangesloten zijn, heeft de gemeente vaak zelf
een regeling voor een tegemoetkoming.
In bijvoorbeeld De Hoeksche Waard is de Meedoenregeling van kracht. U kunt een tegemoetkoming aanvragen
voor schoolkosten, kosten schoolkamp of schoolreisje, een computer, een fiets, het volgen van tweetalig
onderwijs en huiswerkbegeleiding in de brugklas. Meer informatie is te vinden op www.gemeentehw.nl.
De gemeente Rotterdam en de gemeente Delft geven kinderen van ouders met een laag inkomen een tegoed.
Zij ontvangen dit tegoed op de Rotterdampas. Meer informatie is te vinden op www.jeugdtegoed.nl. Woont u
in Dordrecht, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden de schoolkosten betalen met de Dordtpas. Meer
informatie kunt u vinden op www.dordtpas.nl.
VRAGEN?
Mocht u nog vragen hebben over het boekenpakket of de schoolkosten, dan kunt u terecht bij de heer M.
Goedegebuur, adjunct-directeur PrO.
Met vriendelijke groet,

H. den Hollander
directeur
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