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Schoolkosten Voortgezet Onderwijs
In de afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen geweest op het gebied van schoolkosten
binnen het Voortgezet Onderwijs. Puntsgewijs worden hieronder de belangrijkste zaken
aangegeven. Het Voortgezet Onderwijs is in principe gratis, maar voor een aantal zaken
moeten ouders wel betalen.

Landelijke en lokale regelingen

Gratis schoolboeken
Sinds schooljaar 2009-2010 zijn de benodigde schoolboeken voor de leerlingen/ouders
kosteloos, de school betaalt deze.

Wat zegt de landelijke regeling verder?
Gratis zijn:

● (verplichte) Leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken,
examentrainingen en –bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende
cd’s en/of dvd’s die een leerling in dat leerjaar in de les nodig heeft. Het geldt niet
alleen voor de verplichte vakken, maar ook voor de extra (keuze)vakken.

Niet gratis zijn:
● Atlassen, woordenboeken, literatuur (leesboeken), aanbevolen lesstof,

rekenmachines en agenda’s. Maar ook zaken als sportkleding,
chromebooks/laptops, gereedschap, werkkleding, schriften/multomappen, pennen
en dergelijke zijn en blijven voor rekening van de ouders.

Voorwaarden:
● Mocht u als ouder/verzorger niet (geheel) kunnen of willen betalen dan wordt uw

kind niet buitengesloten van de activiteit. We zoeken samen naar een passende
oplossing.

Kindgebonden budget, tegemoetkoming studiekosten
In 2009 is het kindgebonden budget (belastingdienst) ingevoerd. Op de website van de
belastingdienst, onder het kopje toeslagen, kan worden berekend waar u recht op heeft.
De kinderbijslag blijft gelden (landelijke wijzigingen voorbehouden).

Lokale subsidie voor de minima
Binnen de gemeente Krimpenerwaard wordt aan minima via de Stichting Leergeld
Krimpenerwaard en bedrag verstrekt per jaar ter dekking van de schoolkosten. Wij

adviseren om bij de eigen
gemeente te informeren wat de
mogelijkheden zijn voor 2020.
(bijv.
www.leergeldkrimpenerwaard.nl.)
De Gemeente Lopik biedt een
vergelijkbare regeling ter dekking

van een deel van de indirecte schoolkosten voor maximaal € 360. (wijzigingen
voorbehouden).

Stichting Leergeld Alblasserwaard en Stichting Groene Hart Leergeld)
Deze stichting biedt financiële tegemoetkoming voor schoolkosten, zoals excursiegelden,
aanschaf chromebook en overige schoolkosten.

Gedragscode schoolkosten
De gedragscode schoolkosten vanuit het Ministerie is door het Schoonhovens College
ondertekend om schoolkosten transparant te maken en een kritische afweging te maken
of al de door te belasten kosten reëel zijn. U kunt deze gedragscode terugvinden op de
site van de VO-raad. (www.vo-raad.nl)
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Schoolkosten Schoonhovens College

Beleid Schoonhovens College
Het schoolkostenbeleid van het Schoonhovens College is erop gericht om een kritische
afweging te maken tussen de gewenste kwaliteit van onze leermiddelen en de hiermee
samenhangende kosten.

Toetsing kosten: rol oudergeleding MR (& ouderraad)
Voorafgaande aan het nieuwe schooljaar wordt formeel toestemming gevraagd aan de
oudergeleding MR over de aan de ouders in rekening te brengen kosten. Ook kijken leden
van de ouderraad mee. De oudergeleding MR keurt vervolgens de schoolkosten goed.

Overzicht kosten
De kosten verschillen per leerjaar (en in de bovenbouw: gekozen studie en keuzepakket).
Voor elke leerling in brugklas 1 gelden de volgende kosten (prijzen o.b.v. 2021-2022):

● Op de locatie AP geldt een vaste bijdrage van maximaal € 49 (voor
schoolverzekering, huurkluisje, buitenschoolse activiteiten en materiaalkosten)

● Op de locatie VW geldt een vaste bijdrage van maximaal € 91,50 (voor
schoolverzekering, huurkluisje, buitenschoolse activiteiten en reguliere
materiaalkosten), afhankelijk van het programma. Op deze locatie wordt meer
gebruik gemaakt van materialen.

● In het eerste jaar hebben alle leerlingen een aantal zaken nodig (een gevulde
tekendoos, schoolgym t-shirts) en op de locatie VW tevens een Schoonhovens
College schoolagenda, rekenmachine en een koershoekmeter) à € 59 (locatie AP),
resp. € 67 op de locatie VW.

Ook zijn er een aantal excursies in het eerste jaar, waarvan het brugklaskamp direct na
de zomer start, zoals de excursie naar Kröller Müller (niet voor LWOO) of
Openluchtmuseum (alleen voor LWOO).

De totale kosten voor de brugklassen op de locatie AP bedragen € 248 (excl. TTO en
chromebook) en op de locatie Vlisterweg € 348. Voor TTO wordt € 450 extra berekend in
de onderbouw.
De school kiest er voor om de schoolkosten onderbouw in termijnen in rekening te
brengen, mocht het de ± € 100 overschrijden in een bepaald jaar. Mocht u een andere
betalingsregeling wensen, dan kunt u zich wenden tot de financiële administratie zoals
hieronder genoemd.

Chromebooks
Op de locatie AP wordt gebruik gemaakt van chromebooks om invulling te geven aan de
eisen van modern onderwijs. Het chromebook wordt door de ouders aangeschaft, via een
door de school geadviseerde partij, zodat de service (pick up and return) is geregeld, de
garantietermijn voldoende is, accuduur toereikend en de body robuust is voor veelvuldig
gebruik. De minimale systeemvereisten voor het chromebook staan op de website.
Prijsindicatie: vanaf € 350 (prijs kan afhangen van koersfluctuaties). Hierin is tevens de
sleeve (beschermhoes), installatie en een driejarige schadeverzekering opgenomen.

Borg
Er wordt u geen borg gevraagd voor het in bruikleen hebben van de schoolboeken in de
brugklassen 1 en 2, vwo 3 en havo 3. De overige klassen ontvangen de boeken
grotendeels via VanDijk.nl en voor een beperkt deel door de school.
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Boeken bestellen
De onderbouwleerlingen ontvangen de boeken op school. Na de zomervakantie staan
automatisch de boeken voor de betreffende studie, in de eerste week na de vakantie op
school klaar. Begin september ontvangt u de eerste factuur voor de overige
(bovengenoemde) schoolkosten. U hoeft in de onderbouw dus niet zelf boeken te
bestellen.

Ouderraad
De Ouderraad vraagt u in november om een vrijwillige ouderbijdrage. De gevraagde
bijdrage bedraagt € 27 per leerling of € 39 totaal voor 2 of meerdere kinderen. Met deze
extra middelen kunnen onder andere extra schoolmaterialen voor de vakken worden
aangeschaft. Ook wordt extra aandacht aan cultuur besteed; zo sponsort de ouderraad
onder andere de poldersurvival, opvoering toneelstuk, het kerstbal en het fotojaarboek
voor de examenkandidaten.

Elk Kind Doet Mee -fonds
De ouderraad heeft het Elk Kind Doet Mee-fonds (EKDM) opgericht om voor de gezinnen
met een laag inkomen een gedeelte van excursiekosten en sportactiviteiten te voldoen.
Zie onze website.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de financiële administratie van
het Schoonhovens College, locatie Vlisterweg via telefoonnummer 0182-382761 of mail
har@schoonhovenscollege.nl (ma-di-wo) of locatie Albert Plesmanstraat op
telefoonnummer 0182-385288 of per email mve@schoonhovenscollege.nl (ma-di-vr). We
helpen u graag!
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