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Onderwerp: verplichte bijdragen voor specifieke stromen
en/of activiteiten 2017-2018

Naast de vraag aan alle ouders om een algemene, vrijwillige ouderbijdrage van €65,00 voor iedere
leerling, vragen we van ouders voor specifieke groepen leerlingen een bijdrage in de kosten voor
bijzondere activiteiten of stromen.
Kampen leerjaar 2 en vwo6
Alle leerlingen van leerjaar 2 nodigen we uit om samen op kamp te gaan. Dit kamp is vooral bedoeld om
op een leuke manier kennis te maken met de nieuwe klasgenoten. Het kamp duurt twee dagen, dus is
inclusief één overnachting. De kosten voor het kamp bedragen € 30,-- per leerling.
De leerlingen van vwo6 gaan op een driedaags kamp, inclusief twee overnachtingen. Belangrijkste doel
van het kamp is de leerlingen voorbereiden op het examenjaar. De kosten voor dit kamp bedragen
€ 70,-- per leerling. Voor beide kampen geldt dat indien deze bijdrage niet wordt voldaan, de betreffende
leerling wordt uitgesloten van deze activiteit.
Muzische stromen leerjaar 2 en 3: drama, beeldende vormgeving, muziek en dans
Deelname aan de activiteiten van de muzische stromen is voor de leerlingen van de muzische klassen
wezenlijk. Deze specifieke ouderbijdrage in de kosten daarvan proberen we zo beperkt mogelijk te
houden en bedraagt € 125,-- . Met de bijdrage zijn we in staat om programma’s van goede kwaliteit te
bieden. Wel stellen we dat leerlingen, voor wie een bijdrage in de muzische stromen niet wordt voldaan,
van deelname aan deze activiteiten zijn uitgesloten. De bijdrage aan de muzische stromen wordt besteed
aan extra lessen (2 lesuren per week en extra lessen ten behoeve van het muziektheater) en extra
materialen (voor zowel de lessen als de voorstellingen). Dekking van deze kosten uit algemene middelen
is niet voldoende. Dansleerlingen betalen hun bijdrage van € 1400,-- aan de Hogeschool voor de
Kunsten.
Topsportleerlingen
Voor topsportleerlingen hebben we een aantal speciale voorzieningen getroffen in de sfeer van
begeleiding. Er is een LOOT-begeleidingsteam ten behoeve van de studiebewaking onderbouw; leerlingen
hebben een eigen lokaal, waarin ze kunnen studeren en huiswerk kunnen maken gedurende tussenuren
of als ze moeten wachten op een training.
De kosten voor deze voorzieningen worden op verschillende wijzen gedekt:
-

Ouders van leerlingen die (verplicht) aan de Stichting Topsportopleiding Tilburg verbonden zijn,
betalen aan de Stichting. Voor leerlingen in de onderbouw geldt daarvoor een bedrag van
€ 220,--, voor leerlingen in de bovenbouw is dit € 75,--. De Stichting sluist een deel van deze
gelden door naar de school.

-

Ouders van leerlingen in de onderbouw die niet (verplicht) verbonden zijn aan de Stichting,
maar wel toelaatbaar zijn op grond van hun LOOT-status betalen rechtstreeks aan de school.
Voor leerlingen in de onderbouw is dit € 150,--, voor leerlingen in de bovenbouw is de bijdrage
€ 50,--.

Leerlingen voor wie deze bijdrage niet wordt voldaan zijn uitgesloten van gebruik van deze faciliteiten.
Deze bedragen gelden voor leerlingen die per 2014-2015 of later zijn ingestroomd.
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Plusprofielen: Sport Extra en ICT & Mediadesign
De specifieke ouderbijdrage in de kosten van Sport Extra en ICT & Mediadesign proberen we zo beperkt
mogelijk te houden en bedraagt € 125,-- . Met de bijdrage zijn we in staat om programma’s van goede
kwaliteit te bieden. Leerlingen voor wie deze bijdrage niet wordt voldaan zijn van deze activiteiten
uitgesloten. De bijdrage wordt besteed aan extra lessen (2 lesuren per week) en extra materiaal- en/of
accommodatiekosten.
Plusprofielen: Muzisch Atelier en Muzisch Podium
De specifieke ouderbijdrage in de kosten van Muzisch Atelier en Muzisch Podium proberen we zo beperkt
mogelijk te houden en bedraagt € 150,-- . Met de bijdrage zijn we in staat om programma’s van goede
kwaliteit te bieden. Leerlingen voor wie deze bijdrage niet wordt voldaan zijn van deze activiteiten
uitgesloten. De bijdrage wordt besteed aan extra lessen (4 lesuren per week) en extra materiaal- en/of
accommodatiekosten.
Reizen
De kosten van de reizen worden niet in de schoolgids opgenomen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk
leerlingen deel te kunnen laten nemen aan een van de reizen, dus dat we de kosten zo laag mogelijk
proberen te houden. Prijswijzigingen zijn niet altijd goed voorspelbaar. Vandaar dat we de kosten van de
verschillende reizen pas in de loop van het jaar bekend maken aan de ouders van de leerlingen die in het
betreffende jaar mee kunnen.
Facturatie
De facturatie van deze verplichte bijdragen vindt plaats in week 29. Dit gebeurt via WIS Collect. Ouders
ontvangen, naast de e-mail over de vrijwillige ouderbijdrage, een extra e-mail met daarin een link naar
de factuuromgeving van het Koning Willem ll College. Het totaalbedrag van de factuur wordt door de
ouders voldaan door middel van IDEAL of eigen overschrijving.
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