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Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage schoolkosten en schoolkosten extra faciliteiten 
 
Algemene voorwaarden 
 
Partijen:  
1. Het bestuur van het Pius X-College, vertegenwoordigd door de rector/bestuurder, hierna 

te noemen ‘de school’,  
2. ‘de ouder/verzorger’ (wettelijke vertegenwoordiger van de leerling). 
 
Partijen overwegen het volgende: 

1. De leerling is voor het volgen van onderwijs voor het schooljaar 2021-2022 ingeschreven 
bij het Pius X-College. 

2. De school maakt kosten voor het volgen van het reguliere onderwijs die worden 
onderverdeeld in vier categorieën: 
 
Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 

Wat scholen gratis als 
lesmateriaal aan leerlingen 
moeten verstrekken 

Waar scholen kosten voor in 
rekening kunnen brengen bij 
ouders 

Waar scholen aan de ouder/-
verzorger de aanschaf kunnen 
vragen 

• Leerboeken 

• Werkboeken 

• Projectboeken en tabel-
lenboeken 

• BINAS 

• Examentrainingen en 
examenbundels 

• Eigen leermateriaal van 
de school en 
bijbehorende cd’s en 
dvd’s 

• Gelicentieerd digitaal 
lesmateriaal 

• Atlas 

• Woordenboek 

• Agenda 

• Rekenmachine 

• Schrift, multomap, 
pennen en dergelijke 

• Gereedschap 

• Sportkleding  

• Praktijkkleding (t.b.v. 
beroepsgericht vmbo) 

• Elektronische 
informatiedrager, 
waaronder laptop/tablet 

 
 
Categorie 4 

Wat scholen kunnen organise-
ren voor leerlingen buiten het 
verplichte onderwijsprogram-
ma 

• Excursies 

• Introductiekamp 

• Sinterklaas- en Kerst-
viering 

• Bijles, 
huiswerkbegeleiding en 
examentraining 
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Categorie 1 gaat om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek leerjaar nodig heeft 
en dat door de overheid wordt vergoed.  
Categorie 2 gaat om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materialen dat 
langer dan één jaar meegaat en niet worden vergoed door de overheid. Als een 
ouder/verzorger deze kosten niet betaalt aan de school, dient de ouder/verzorger zelf 
voor aanschaf te zorgen.   
Categorie 3 gaat om elektronische informatiedragers, waaronder een laptop en tablet. 
De hiermee gemoeid zijnde kosten worden niet vergoed door de overheid. In de wet is 

geregeld dat scholen aan de ouder/verzorger kan vragen een laptop/tablet aan te 
schaffen. Wanneer de ouder/verzorger hiertoe niet overgaat, moet het Pius X-College 
voor een volwaardig alternatief zorgen. Thans is nog niet aan de orde dat de leerling 
voor gebruik op school een eigen device nodig heeft, al wordt de aanschaf van een eigen 
device door de ouder/verzorger voor de leerling wel bijzonder aangeraden. Mocht dit 
nog niet zo zijn dan wordt geacht dat de leerling thuis een goed werkende ICT-
voorziening heeft waarop de leerling kan werken om bijvoorbeeld verslagen te maken of 
om digitaal onderwijsmateriaal zelfstandig kan verwerken. In het Pius X-College zijn 
voorzieningen en werkplekken voor de leerling beschikbaar om dit op school – ook buiten 
de lessen - te kunnen doen.  
Categorie 4 gaat om extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, 

georganiseerd door het Pius X-College en waarvoor géén vergoeding van de overheid 
wordt ontvangen. 
Het Pius X-College kan aan de ouder/verzorger een vrijwillige ouderbijdrage voor de 
extra activiteiten vragen.  Wanneer de ouder/verzorger deze vrijwillige ouderbijdrage 
niet voldoet, mag het Pius X-College de leerling niet uitsluiten van deelname aan de 
extra activiteiten. De kosten voor extra activiteiten binnen het verplichte 
onderwijsprogramma dienen door het Pius X-College te worden bekostigd.  

3. De toelating van de leerling tot de school is niet afhankelijk van betaling van de 
vrijwillige ouderbijdrage schoolkosten. 

4. De schoolkosten worden jaarlijks voorgelegd aan de oudergeleding van de Medezeggen-
schapsraad en vastgesteld door het bestuur. De oudergeleding van de Medezeggen-
schapsraad heeft instemmingsrecht over de hoogte en de bestemming van de vrijwillige 

ouderbijdrage per activiteit. 
 
Extra faciliteiten 

1. De school biedt naast het reguliere onderwijs ook extra faciliteiten (opleidingen en 
vakken) aan, waarin de ouders/verzorgers voor deelname van hun zoon/dochter een 
keuze hebben. 
Het betreft de volgende extra faciliteiten: 
- opleiding TTO in klassen 1,2 en 3 vwo; 
- versterkt Engels in de vorm van de vakken Cambridge (4-5 havo en 4-5-6 vwo), 

International Baccalaureate (IB) (5-6 vwo) en Anglia (3-4gt vmbo); 
- basiskennis/elementair boekhouden (5 havo); 

- opleiding diploma NIL-lassen (bovenbouw vmbo)*, diploma Veiligheid, gezondheid 
en milieu Checklist Aannemers (VCA) (bovenbouw vmbo)* en heftruckdiploma 
(bovenbouw vmbo en praktijkonderwijs). 
* diploma NIL-lassen en diploma VCA vallen bij praktijkonderwijs onder regulier 
onderwijs.  

2. De schoolkosten die verbonden zijn aan de extra faciliteiten worden jaarlijks 
voorgelegd aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en vastgesteld door 
het bestuur. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft instemmings-
recht over de hoogte van de kosten van de door de school aangeboden extra 
faciliteiten. 
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Partijen komen het volgende overeen: 
 
Artikel 1. Hoogte van de schoolkosten 
1. Het Pius X-College vraagt de ouder/verzorger een vrijwillige ouderbijdrage schoolkosten 

te voldoen die overeenkomt met het totaal van de bestelde c.q. aangevinkte 
activiteiten/diensten betreffende de verzorging van het reguliere onderwijs, alsmede 
voor het verzorgen van de extra faciliteiten. 

2. Bij het niet voldoen van een vrijwillige ouderbijdrage schoolkosten wordt de leerling niet 

uitgesloten van deelname aan de bestelde c.q. aangevinkte activiteiten/diensten. 
 

Artikel 2. Betaling 
1. De ouder/verzorger heeft twee mogelijkheden om te betalen (eigen bankoverschrijving 

of via een Ideal-betaling). De bankoverschrijving dient te geschieden op bankrekening 
NL83RABO01075.04.049 t.n.v. Onderwijsstichting De Kempen te Bladel, met het verzoek 
hierbij de naam en het leerlingnummer van de zoon/dochter te vermelden.  

 
Artikel 3. Duur van de overeenkomst 
1. De schoolkosten hebben betrekking op het gehele schooljaar 2021-2022; een schooljaar 

loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. 

2. Voor de leerling die in de loop van een schooljaar tot de school wordt toegelaten, dan 
wel de school verlaat, wordt de ouder/verzorger verzocht de vrijwillige ouderbijdrage 
schoolkosten te voldoen danwel ontvangt de ouder/verzorger de vrijwillige 
ouderbijdrage terug, met ingang van, respectievelijk tot het einde van het kwartaal 
waarin de datum van binnenkomst of vertrek valt. Vooruitbetaalde bedragen worden 
gerestitueerd. 

 
Artikel 4. Tegemoetkoming in de studiekosten. 
In bepaalde situaties kan de ouder/verzorger voor de betaling van de vrijwillige 
ouderbijdrage schoolkosten - afhankelijk van het inkomen - in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming in de schoolkosten.  Dit kan door middel van het aanvragen van het 
kindgebonden budget bij de Belastingdienst, een toeslag voor kinderen tot 18 jaar. Dit is 

een toeslag die kan worden toegekend naast de kinderbijslag (zie www.toeslagen.nl).  
 
Een minderdraagkrachtige ouder/verzorger kan ook een beroep doen op de Stichting 
Leergeld Veldhoven en De Kempen, afdeling De Kempen. Deze stichting is te bereiken via 
Postbus 97, 5530 AB Bladel, telefoon: 06-81120446.  
Aanvragen worden gedaan via de website www.leergeldveldhovendekempen.nl, en de 
buttons “aanvraag” en “aanvraag De Kempen”. Hier kan men de nodige gegevens invullen 
en versturen. 
Daarnaast hebben de Kempen-gemeenten (Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, Oirschot en 
Bergeijk) een minimabeleid. Dit wordt uitgevoerd door de eerdergenoemde Stichting 
Leergeld Veldhoven en De Kempen. De ouder/verzorger kan onder bepaalde voorwaarden in 

aanmerking komen voor een financiële vergoeding volgens de zogenoemde 
schoolkostenregeling.  
 
Opmerking: daar waar ‘ouder/verzorger’ staat moet soms gelezen worden: ‘ouder/ 
verzorger of meerderjarige leerling’. 
 
 
Bladel, juli 2021. 
 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.leergeldveldhovendekempen.nl/

