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Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage Winkler Prins schooljaar 2022 - 2023 
 
Voortgezet onderwijs gratis 
Het voortgezet onderwijs is voor iedereen tot 18 jaar grotendeels gratis. Leerlingen die op 1 augustus 18 
jaar of ouder zijn, moeten wel lesgeld betalen. 
 
Vier soorten schoolkosten 

Categorie 
 

Omschrijving 

1: Kosten voor school Het gaat om lesmateriaal dat een leerling gedurende het schooljaar nodig 
heeft, waaronder:  
• leerboeken 
• werkboeken  
• digitaal lesmateriaal 
• project-boeken en tabellenboeken 
• examentrainingen en examenbundels 
• eigen leermateriaal van de school. 

 
2: Kosten voor ouders Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden 

materiaal dat langer dan een jaar meegaat, waaronder:  
• rekenmachine;  
• schrift, multomap, pennen en dergelijke;  
• gereedschap;  
• sportkleding;  
• praktijkkleding. 

De kosten verschillen per deelschool/leerjaar. 
 

3: Device (laptop of iPad) 
 

• Scholen kunnen ouders vragen een device (laptop of iPad) aan te 
schaffen. Als ouders dit niet doen, moet de school voor een volwaardig 
alternatief zorgen.  

• Alle leerlingen op onze school maken gebruik van een device. Vanaf 
schooljaar 2022-2023 is dat voor de klassen 1 en 2 een Microsoft 
education laptop. Op de Praktijkschool blijft het een iPad. Voor de 
overige leerjaren wordt de iPad de komende jaren uitgefaseerd. 

• Leerlingen kunnen gedurende de schooldag de laptop (of Ipad) van de 
school in bruikleen krijgen.  

• Het is ook mogelijk dat ouders tegen een gereduceerd en voordelig tarief 
de laptop (of iPad) via de school aanschaffen. 

 
4: Vrijwillige 
ouderbijdrage 

Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra 
activiteiten. Als ouders deze bijdrage niet voldoen, dan mag de school een 
leerling niet uitsluiten van deelname. De kosten voor activiteiten binnen het 
verplichte programma moeten door de school worden betaald. De school 
kan besluiten een activiteit niet door te laten gaan als er onvoldoende 
financiering voor is. Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het 
verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door de school, 
waaronder:  
• introductieprogramma’s, schoolfeesten, kerstviering; 
• bijdrage ouderraad 
• excursies en internationaliseringsactiviteiten; 
• huiswerkbegeleiding en examentraining; 
• extra-curriculaire activiteiten zoals Cambridge English 
• Schoolreizen, kampeerweken en internationale uitwisselingsactiviteiten 
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Hoe is de vrijwillige ouderbijdrage 2022– 2023 opgebouwd? 
 
De vrijwillige ouderbijdrage op onze school bestaat uit twee onderdelen: 
 
1. Bijdrage aan ouderraad, faciliteiten en activiteiten 

Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt hiervoor aan ouders/verzorgers geen bijdrage meer gevraagd. Enerzijds 
omdat de begroting van de school daartoe geen aanleiding geeft, anderzijds om vanuit de school de 
schoolkosten voor ouders/verzorgers zo veel mogelijk te beperken. 
Onderdeel van deze bijdrage was een bedrag van € 5 per betalende ouder/verzorger t.b.v. de ouderraad. 
Deze bijdrage vervalt met dit voorstel ook. Het bestuur heeft het voorstel naar de ouderraad gedaan dat de 
ouderraad voortaan gefinancierd wordt vanuit de jaarlijkse begroting van de school op basis van een 
jaarprogramma van de ouderraad, in overleg met het bestuur van de school. 
 
2. Schoolreizen, kampeerweken en internationale uitwisselingsactiviteiten 

Onze school kent een rijke cultuur van schoolreizen, internationale uitwisselingsactiviteiten en 
kampeerweken. Sinds de Covid-19 uitbraak zijn alle programma’s gestopt. Zodra het voor ieders 
gezondheid verantwoord is, worden deze activiteiten weer opgepakt.  
Elke leerling kan aan deze activiteiten deelnemen, ongeacht of zijn/haar ouders de kosten hiervan willen of 
kunnen betalen. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de reis en verschillen per deelschool. Ouders 
ontvangen per activiteit een betalingsverzoek. 
De school kan besluiten een activiteit niet door te laten gaan als er onvoldoende financiering voor is.  
 
Financiële ondersteuning 
Voor meer informatie over eventuele financiële ondersteuning verwijzen wij u naar de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) www.duo.nl/particulier. Soms is het ook mogelijk een bijdrage in de kosten te krijgen via 
de gemeente. Ook de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds (www.studiefondsgroningen.nl) en de 
Stichting Leergeld (www.leergeld.nl) kunnen leerlingen helpen. Bewoners uit de gemeente Midden-
Groningen kunnen een beroep doen op het Meedoenfonds Midden-Groningen.  
 
Financiële coaches 
Winkler Prins beschikt over een aantal financiële coaches. Als het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage 
voor u een probleem is dan voorzien de coaches u graag van advies. Contact opnemen met één van de 
coaches kan via het e-mailadres fincoach@winklerprins.nl of via het telefoonnummer 05 98 – 36 46 56. 
Voor het Praktijkonderwijs is dit fincoachpro@winklerprins.nl, telefoon 05 98-61 23 11. 
 
Betalings- en kwijtscheldingsregeling  
Als ouder of wettelijk vertegenwoordiger kunt u een verzoek indienen voor een gedeeltelijke of gehele 
kwijtschelding van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Bent u ingeschreven bij de Stichting Leergeld 
of het Meedoenfonds Midden-Groningen, dan betaalt de stichting de helft van uw ouderbijdrage. De andere 
helft wordt dan door de school kwijtgescholden (wijzigingen voorbehouden). Bent u niet ingeschreven bij de 
Stichting Leergeld of het Meedoenfonds maar denkt u toch in aanmerking te komen voor kwijtschelding of 
een betalingsregeling, neemt u dan contact op met de hierboven genoemde financiële coaches voor de 
verdere afhandeling. 
 
De rol van de Medezeggenschapsraad (MR) 
De regeling voor Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage Winkler Prins wordt jaarlijks door het bevoegd 
gezag opgesteld en aan de oudergeleding van de MR voorgelegd. Tijdens de MR-vergadering van 7 maart 
2022 heeft de oudergeleding ingestemd met de regeling voor het schooljaar 2022-2023. 
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