Schoolkosten 2022-2023
In Nederland is onderwijs gratis. Onze school ontvangt jaarlijks geld van de overheid om het
onderwijs te verzorgen. Het overgrote deel van de schoolkosten wordt gedekt, maar niet alle kosten.
Daarom vraagt de school jaarlijks aan ouders een vrijwillige bijdrage die gebruikt wordt om extra
voorzieningen en activiteiten te betalen die niet door de overheid bekostigd worden. Wij kunnen met
deze bijdragen het onderwijs nog beter en aantrekkelijker maken voor uw kind.
Het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet bepalend voor deelname aan
activiteiten voor uw zoon of dochter. Alle leerlingen mogen altijd meedoen aan alle activiteiten die
wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om. Mede vanuit het oogpunt van
collectiviteit doen wij een dringend beroep op elke ouder om de ouderbijdrage te betalen. Het totaal
binnengekomen bedrag is namelijk bepalend voor de wijze waarop wij de activiteiten kunnen
vormgeven en organiseren. Dat maakt uw bijdrage zeer waardevol voor onze school!
De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit drie onderdelen, die apart gefactureerd zullen worden:
• De algemene kosten
Ongeacht in welk leerjaar uw kind zit wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het kluisje,
verzekeringen en de oudervereniging.
• De opleidingsgebonden kosten* (specificatie op website)
Afhankelijk van het leerjaar en de afdeling waarin uw zoon/dochter onderwijs volgt worden kosten in
rekening gebracht voor onder andere materiaal, (dag)excursies, reizen en overige activiteitendagen.
Voor sommige van de excursies/reizen geldt dat deze alleen doorgang kunnen vinden wanneer de
bijdrage in voldoende mate voldaan is.
*Net als in voorgaande schooljaren kan het voorkomen dat excursies niet door kunnen gaan vanwege
maatregelen met betrekking tot Covid-19. Om die reden zullen sommige excursies pas gepland en
gefactureerd kunnen worden als we ook daadwerkelijk kunnen gaan.
• “ouderfonds/xtra fonds”
Het “ouderfonds/XTRA Fonds” is bedoeld voor die extra activiteiten voor leerlingen die niet
voldoende uit de opleidingsgebonden ouderbijdrage kunnen worden gefinancierd. Dit betekent dat
wanneer leerlingen niet kunnen deelnemen aan onderwijsactiviteiten wegens financiële
belemmeringen, er een beroep kan worden gedaan op dit fonds. We vragen ouders om vanuit
solidariteit een vrijwillige bijdrage te storten in dit ouderfonds. Het richtbedrag wordt door het
bestuur van OZHW per schooljaar en na afstemming met de oudergeleding van de MR vastgesteld.
Voor het schooljaar 2022-2023 kunt u kiezen uit een bedrag van €20,- , €30,- of €40,- (als ouder
bepaalt uzelf de hoogte van het bedrag). De commissie “ouderfonds / XTRA Fonds”, bestaande uit de
directeur en een lid uit de oudergeleding van de DMR, beslist over de besteding van deze gelden.
Schoolkosten
In overleg met de schoolleiding is er een betalingsregeling mogelijk; bijv. indien u in termijnen wilt
betalen. U kunt hierover contact opnemen met school door te mailen naar:
facturen@walburgcollege.nl.
Kluisje
Leerlingen kunnen bij ons een kluisje huren voor hun spullen. Voor de sleutel van de kluis wordt
eenmalig een borg in rekening gebracht. Als een leerling het Walburg verlaat, krijgt hij bij inlevering
van de sleutel en het schoon en leeg opleveren van het kluisje dit bedrag terug.

Cultuurkaart
Alle leerlingen krijgen een CJP-kaart. Deze kunnen zij gedurende een heel jaar gebruiken in musea en
theater. Het geld dat wij hiervoor ontvangen wordt gebruikt voor culturele en sportieve activiteiten.
Voor activiteiten die hieruit gefinancierd worden, hoeft dan geen aparte bijdrage meer betaald te
worden.
Bijdrage ouderraad
De ouderraad draagt bij aan diverse extra activiteiten voor leerlingen en verzorgt de feestelijkheden
tijdens o.a. de diploma-uitreiking, feestdagen, e.d.
Cambridge Examen
In leerjaar 1, 2 en 3 van TTO wordt gespaard voor het eerste Cambridge examen. Als een leerling voor
de tweede keer examen doet worden de kosten hiervoor apart in rekening gebracht.
Bijdrage TTO, IB en Technasium
Ouders/leerlingen kunnen kiezen voor TTO, IB of Technasium. Aan het volgen van deze opleiding zijn
kosten verbonden.
Bijdragen voor excursies en activiteiten
Per leerjaar en per vak worden diverse excursies en activiteiten georganiseerd, waarvoor een
ouderbijdrage wordt gevraagd. De kosten hiervoor lopen uiteen van € 6,00 tot € 175,00 en verschillen
per opleiding en leerjaar.
Als de buitenlandse reizen, die voor mavo3, havo4 en vwo4 worden georganiseerd doorgaan, wordt in
februari een aparte factuur gestuurd.
Device
In de eerste drie leerjaren moeten de leerlingen beschikken over een device (laptop, tablet, iPad) dat
zowel op school als thuis gebruikt kan worden. Ouders schaffen dit device zelf aan.

