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De ouderbijdrage heeft in het voortgezet onderwijs verschillende namen. Bijvoorbeeld:
‘leerlingbijdrage’, ‘schoolfondsbijdrage’, ‘ouderbijdrage’ of ‘bijdrage voor een specifiek doel’.
In alle gevallen is er voor ouders sprake van de mogelijkheid om een keuze te maken
waarvoor zij willen betalen en óf zij willen betalen. Daarom wordt in de praktijk dikwijls
gesproken over vrijwillige ouderbijdrage.
In de communicatie tussen scholen en ouders ontbreekt nog wel eens de verwijzing naar
deze vrijwilligheid. Ouders realiseren zich hierdoor onvoldoende dat zij een keuze hebben
om zich geheel of gedeeltelijk aan de vrijwillige ouderbijdrage te verbinden of niet. Dit
document beschrijft de afspraken/regels van deze vrijwillige ouderbijdrage tussen ouders en
het Citadel College.
Verder conformeert het Citadel College zich aan het convenant van de ouderbijdrage, zoals
deze is opgesteld door de VO-raad.
De afspraken zijn gebaseerd op de Wet van het Voortgezet Onderwijs. In artikel 27, tweede
lid staat op welke manier het schoolbestuur de ouderbijdrage moet regelen. In dit artikel is
sprake van een aantal randvoorwaarden:
 het gaat om een schriftelijke overeenkomst per schooljaar;
 de toelating tot de school is niet afhankelijk van het ondertekenen van deze
overeenkomst;
 er wordt gemeld dat het aangaan van de overeenkomst vrijwillig is;
 na ondertekening zijn de ouders wel verplicht om de ouderbijdrage te betalen;
 gemeld wordt dat ouders kunnen kiezen om de overeenkomst slechts voor bepaalde
rubrieken aan te gaan;
 de rubrieken zijn daartoe gespecificeerd;
 er wordt melding gemaakt van een reductie- en kwijtscheldingsregeling en de
inhoud van die regeling is opgenomen in de overeenkomst.
Het reguliere onderwijsprogramma van het Citadel College wordt volledig bekostigd uit het
budget dat het schoolbestuur jaarlijks van de overheid ontvangt. De ouderbijdrage is
volledig aanvullend aan dit budget. Het is in dit verband goed te weten dat leerlingen
waarvoor geen ouderbijdrage betaald is, aan een of meer extra activiteiten, ook niet deel
kunnen nemen.
Ouderbijdrage
Het Citadel College maakt t.a.v. de ouderbijdrage onderscheid in twee delen:
A. Het eerste deel is een bijdrage in de kosten die verband houden met geleverde
diensten. (bijvoorbeeld: bijdrage ouderraad, verzekeringen, sociaal fonds, de
borgsom, printkosten leerlingen).
B. Het tweede deel van de ouderbijdrage is een bijdrage in de kosten voor activiteiten
en materiële zaken die extra aan de leerlingen worden aangeboden en niet uit de
reguliere bekostiging betaald worden. Te denken valt aan extra sport- en culturele
activiteiten (zoals schoolreisjes en museumbezoeken die niet tot het curriculum
behoren). Het gaat hierbij om onderdelen waaraan leerlingen niet verplicht hoeven
deel te nemen.
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Wat scholen kosteloos dienen te
verstrekken
 Leerboeken
 Werkboeken
 Projectboeken en tabellenboeken
 Proefwerkblokken (2 stuks)
 Examenpapier
 Eigen leermateriaal van de school en
bijbehorende cd’s en dvd’s
 Licentiekosten van digitaal leermateriaal
 Gebruik elektronische leeromgeving
(exclusief online cijfer- en absentie
informatie)

Wat scholen in rekening kunnen brengen
in de vrijwillige ouderbijdrage
 Sportactiviteiten (interscolaire toernooien
en extra workshops)
 Kunstzinnige en culturele activiteiten
 Loopbaan - en beroepenoriëntatie (incl.
excursies naar beroepenmanifestaties)
 Bijdrage ouderraad (inclusief themaavonden)
 Fotojaarboek en presentje geslaagde
examenkandidaten
 Medische en sociaal-emotionele
begeleiding
 Verzekeringen & sociaal fonds
(additioneel aan verplichte WAverzekering)
 Correspondentie ouders (bv.
ouderinformatieblad)
 Printkosten leerlingen
 Aanschaf en uitbreiding leesboeken voor
de verschillende vakken

De ouders ontvangen hiervoor een rekening per jaar waarin de verschillende doelen en
doelbelasting naar de verschillende rubrieken zijn uitgesplitst. Hierbij hebben de ouders de
mogelijkheid om deelname per rubriek te kiezen volgens een cafetariamodel.
Jaarlijks wordt door het bevoegd gezag een voorstel gedaan van de bijdrage per rubriek voor
het komende schooljaar, waarin de verschillende posten en activiteiten worden beschreven.
Grote activiteiten (waarvoor een bijdrage van meer dan € 200,00 nodig is), zoals
bijvoorbeeld kamp of buitenlandse reis, worden afzonderlijke gespecificeerd.
Het voorstel wordt ter beoordeling voorgelegd bij de ouderraad (OR), waarna deze bij de
oudergeleding van de medezeggenraad (MR) ter goedkeuring wordt aangeboden.
Besluitvorming hierover dient minimaal twee maanden voor kopijdatum van
schoolgids te worden uitgevoerd.

Indien de school (een deel van) het budget wil inzetten buiten de gespecificeerde posten,
kan dit uitsluitend in overleg met en na toestemming van de ouderraad.
Bewaking van deelname aan rubrieken
Aangezien de ouderbijdrage vrijwillig is, dient ook te worden bewaakt of deelname aan een
activiteit binnen een rubriek gerechtigd is. Er dient immers per deelnemer betaald te zijn
voor de betreffende activiteit.
De bewaking vindt plaats via presentielijsten bij deze activiteiten. Vooraf wordt
aangekondigd dat dit een activiteit is die vanuit de vrijwillige ouderbijdrage wordt bekostigd.
Leerlingen waarvoor niet betaald is, worden van deze activiteit uitgesloten, aangezien deze
activiteit dan buiten de aangegane overeenkomst valt.
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Begroting, verantwoording en rapportage
Iedere school binnen het schoolbestuur (Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en
het Land van Maas en Waal) beheert zelfstandig de vrijwillige ouderbijdrage. In de begroting
wordt de ouderbijdrage als inkomsten opgenomen; de besteding van deze gelden wordt als
uitgaven opgenomen.
Door het bevoegd gezag wordt een financiële verantwoording afgelegd over de doelen en
doelinzet van de jaarlijkse bijdrage. De verantwoording vindt plaats in de ouderraad, waarna
en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad instemming dient te verlenen.
De wijze van begroting, verantwoording en rapportage is vastgelegd in een afzonderlijk
reglement “Begroting, verantwoording en rapportage vrijwillige ouderbijdrage” en is door
de ouderraad en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Dit
reglement is door iedere ouder op te vragen bij de ouderraad.
Voorziening c.q. noodfonds
In de vrijwillige ouderbijdrage is een solidariteitsbeginsel opgenomen en deze is als
voorziening/noodfonds in de begroting van het Citadel College opgenomen. Bij het opstellen
van de jaarrekening wordt een geanonimiseerd overzicht gegeven van de ingediende en
gehonoreerde aanvragen ten laste van deze voorziening.
Reductie- en kwijtscheldingsregeling
Het komt voor dat ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen. Hiervoor is een
reductie- en kwijtscheldingsregeling getroffen.
Het aanvraag- en behandelproces wordt uitgevoerd door de schoolleiding. Dit proces is
eenduidig beschreven en voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website van het
Citadel College.
Ondersteuning bij een laag inkomen
Indien u de ouderbijdrage niet kunt betalen omdat u een laag inkomen heeft dan kunt u
mogelijk een beroep doen op Leergeld Nijmegen, Leergeld Oost Betuwe of Doe mee! (Berg
en dal). Zij ondersteunen ouders van kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar.
Leergeld kan eventueel ook bijdragen aan buitenschoolse sport en culturele activiteiten.
Als u wilt weten of uw gezin in aanmerking komt, meld u dan aan als cliënt. Na een
huisbezoek kunnen zij beoordelen of zij de ouderbijdrage en de rekeningen voor sport en
cultuur voor u (deels) gaan betalen.
Maakt u al gebruik van Leergeld stuur dan een kopie van de brief over de ouderbijdrage
samen met uw gezinsinkomen op naar Leergeld Nijmegen, Leergeld oost-Betuwe of Doe
Mee!. Mocht u vragen hebben kunt u mailen met: ouderbijdrage@citadelcollege.nl
Stichting leergeld Nijmegen
www.leergeldnijmegen.nl
E-mailadres: info@stichtingleergeldnijmegen.nl
Stichting Leergeld Oost-Betuwe
http://www.leergeld.nl/oostbetuwe/
E-mailadres: info@lgob.nl
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Doe Mee! (voor ouders uit de gemeente Berg en Dal)
website Doe Mee-regeling
doemee@bergendal.nl
De schoolleiding heeft volledig mandaat voor afhandeling van de individuele aanvragen en
rapporteert aan de ouderraad en de medezeggenschapsraad (zie reglement “Begroting,
verantwoording en rapportage vrijwillige ouderbijdrage”).
De nota
De nota voor de ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar verstuurd via het
programma “Wis-Collect”. U kunt via dit programma betalen met Ideal of u kunt de
ouderbijdrage overmaken.
De ouderbijdrage wordt in termijnen geïnd. In de mail krijgt u alle informatie over het
bepalen van de ouderbijdrage en ziet u voor welk bedrag u bijdraagt. De informatie over de
betaling van de ouderbijdrage wordt in oktober van het lopende schooljaar naar u gestuurd.
Indien u in twee termijnen betaalt ontvangt u automatisch een herinnering in januari voor
de tweede termijn.
Hoewel er vanuit gegaan wordt dat betaling in één of twee keer plaatsvindt, kan het zijn dat
de hoogte van de bijdrage ten opzichte van het gezinsinkomen zo hoog is dat het bezwaarlijk
wordt deze in één of twee keer te betalen. Indien dat het geval is, kan in overleg met de
schoolleiding een gespreide betaling worden afgesproken.
Besluitvorming
Het reglement kan op verzoek van de schoolleiding van het Citadel College, alsook de
ouderraad en medezeggenschapsraad op elk moment worden aangepast. Aanpassingen
worden voorgelegd ter goedkeuring aan de ouderraad en bekrachtiging vindt plaats door de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
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