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TOELICHTING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR  2019-2020 

 

De ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten en diensten, die niet door het Ministerie van Onderwijs 

worden vergoed. Deze activiteiten geven óf een extra toevoeging aan het leren door bijv. excursies óf 

dragen bij aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van leerlingen zoals jaarlaagactiviteiten.  

De tarieven van de ouderbijdrage zijn voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld en goedgekeurd door 

de oudergeleding van de MR. Het tarief verschilt per jaarlaag en vakkenpakket.   

Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen deel kunnen nemen aan deze buitenschoolse 

activiteiten, maar zonder de vrijwillige ouderbijdrage is dit niet mogelijk.  

 

Wanneer u als ouder, zonder opgaaf van redenen, niet betaalt gaan wij er van uit dat u deelname aan  

de georganiseerde activiteiten van uw kind niet wenst. In geval van bijv. jaarlaaguitstapjes zal dan op 

school een vervangend programma worden aangeboden. 

 

De afdeling Financiën van het Maaswaal College maakt gebruik van het betaalsysteem WIS-Collect met 

betrekking tot de inning van de ouderbijdrage. In september 2019 ontvangt u in uw mailbox een bericht 

(link) waarin is aangegeven dat de ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 gereed staat om te betalen. 

De volgende manieren van betaling zijn mogelijk: 

1. iDEAL: direct de nota te voldoen binnen 21 dagen;  

2. overboeking: nota te voldoen binnen 21 dagen;  

3. automatische incasso: nota te voldoen in 4 termijnen (maandelijks). 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdeling 

Financiën van het Maaswaal College, via telefoonnummer 024-6487272 of via e-mail  

ouderbijdrage@maaswaalcollege.nl 

 

 
 

 

MAASWAAL COLLEGE

LOKATIE VEENSEWEG

OVERZICHT BEDRAG PER LLR. 

OUDERBIJDRAGE 1e 2 2 3 3 3 4 5 4 5 6

2019-2020 KLAS HAVO VWO HAVO ATH. GYMN. HAVO HAVO VWO VWO VWO 

CATEGORIE A         

* coll.ongevallenverz. 1,00     1,00     1,00     1,00     1,00      1,00     1,00      1,00     1,00     1,00   1,00     

* overig 3,00     3,00     3,00     3,00     3,00      3,00     3,00      3,00     3,00     3,00   3,00     

  TOTAAL CAT. A 4,00     4,00     4,00     4,00     4,00      4,00     4,00      4,00     4,00     4,00   4,00     

CATEGORIE B

* introductiedagen 10,00   10,00   10,00   10,00   10,00    10,00   25,00    -       10,00   10,00 10,00   

* culturele voorstell. 11,50   11,50   11,50   11,50   11,50    11,50   36,50    26,50   36,50   36,50 26,50   

* jaarlaag/klas activiteit 25,00   42,50   42,50   53,00   53,00    53,00   13,00    30,00   20,00   20,00 30,00   

* diploma-uitreiking -       -       -       -      -        -       -        12,00   -       -     12,00   

* jaarboek -       -       -       -      -        -       -        6,00     -       -     6,00     

* schoolfeest 2,50     2,50     2,50     -      -        -       -        -       -       -     -       

  TOTAAL CAT. B 49,00   66,50   66,50   74,50   74,50    74,50   74,50    74,50   66,50   66,50 84,50   

CATEGORIE C

* excursie 25,00   25,00   28,00   -      -        18,00   -        -       -       -     -       

  TOTAAL CAT. C 25,00   25,00   28,00   -      -        18,00   -        -       -       -     -       

  TOTAAL A/B/C   78,00   95,50   98,50   78,50   78,50    96,50   78,50    78,50   70,50   70,50 88,50   

Bijkomende kosten ivm keuzevak:

* kamp (bsm) -       -       -       -      -        -       27,00    -       27,00   -     -       

* excursies (ak) -       -       -       -      -        -       -        20,00   -       -     20,00   

* excursies (gr/la) -       -       -       -      -        -       -        -       -       -     30,00   

VEENSEWEG

Totaal overzicht van de excursies:

1e klas Dierentuin 25,00   

2 havo Aardrijkskunde 25,00   

2 vw o Ruimtevaartmuseum 28,00   

3e klas gymn. Xanten 18,00   

4 havo kamp (keuzevak bsm) 27,00   

5 havo Rotterdam (keuzevak ak) 20,00   

4 vw o kamp (keuzevak bsm) 27,00   

6 vw o Rotterdam (keuzevak ak) 20,00   

6 vw o Leiden (keuzevak gr/la) 30,00   
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