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Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 - toelichting 
 
Jaarlijks ontvangt de school een vergoeding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW) voor o.a. personele kosten, huisvestingslasten, inventaris en leermiddelen. 
Voor een aantal andere zaken die wij ook belangrijk vinden, maar waarvoor wij geen vergoeding 
van het Ministerie ontvangen, vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage.  
 
De ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor: 

• (buitenschoolse) activiteiten, zoals sportdagen en culturele uitjes, de maatschappelijke 
stage, activiteiten in het kader van de gezonde school; 

• Reizen en excursies; 
• Extra onderwijsprogramma’s, zoals tweetalig onderwijs,. 

 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen deelnemen aan deze (buitenschoolse) activiteiten, omdat 
het op een andere wijze dan de reguliere lesactiviteiten bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind. 
Zonder de vrijwillige ouderbijdrage is het niet mogelijk deze activiteiten en programma’s aan te 
(blijven) bieden.  
Het niet (geheel) betalen van de bijdrage door de ouders leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen 
van deelname aan de activiteiten. Echter, de extra (onderwijs)activiteiten kunnen komen te 
vervallen wanneer te veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. 
 
We streven ernaar de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De hoogte van de bijdrage wordt 
jaarlijks in overleg met de oudervertegenwoordiging van de medezeggenschapsraad vastgesteld 
en voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent de ouderbijdrage volgens de Wet op het 
Voortgezet onderwijs. 
 
Buitenschoolse activiteiten en GAST! 
Er worden diverse toernooien georganiseerd zoals landelijke sporttoernooien en debating.  
Onze leerlingenvereniging GAST! organiseert en verzorgt voor - en door leerlingen diverse 
activiteiten op het gebied van feesten, de techniek bij activiteiten, een Valentijnactie en een Fifa 
voetbal toernooi. Leerlingen kunnen gratis of tegen een geringe bijdrage hieraan deelnemen.  
 
Gezamenlijke vieringen 
Tijdens (nationale) feestdagen zoals bijv. de Kerst, organiseren we gezamenlijke vieringen.  
 
Leesboeken Moderne Vreemde Talen studiezaal 
Het Revius Lyceum heeft een samenwerkingsverband met ZOUT, de regionale bibliotheek. 
Hierdoor kunnen Revianen op school boeken in de moderne vreemde talen lenen en hebben ze 
daarnaast toegang tot de hele catalogus van ZOUT. De kosten voor de instandhouding van de 
buitenlandse collectie komen voor rekening van de school zelf.  
 
 
Uitbreiding, beveiliging en onderhoud Wifi 
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Onze leerlingen kunnen gratis gebruik maken van ons Wifi-netwerk. Hierin hebben we fors 
geïnvesteerd. We onderhouden en updaten ons wifi netwerk continu. De materiële 
Rijksbekostiging is onvoldoende om deze kosten te dekken.  
 
Ouderabonnement leerlingvolgsysteem 
Elke ouder krijgt een eigen account om de resultaten van zijn/haar kind te kunnen volgen.  
Een deel van de kosten van dit leerlingvolgsysteem brengen wij in rekening bij de ouders.  
 
Sociaal fonds 
Door een bijdrage te vragen aan alle ouders wordt er een sociaal fonds gevormd, zodat alle 
leerlingen mee kunnen doen aan de schoolactiviteiten. Niet alle ouders zijn in staat om de kosten 
te betalen. We willen en kunnen deze leerlingen niet van deelname uitsluiten. Daarom kunnen 
ouders een beroep op dit sociaal fonds doen. Een verzoek tot een bijdrage uit het sociaal fonds 
kan schriftelijk worden ingediend bij de schoolleiding. 
 
Kluishuur 
Voor het gebruik van een kluis vragen wij per schooljaar huurkosten. 
 
Tekenetui 
Voor onze leerlingen schaffen we een tekenetui met inhoud aan, waar ze de rest van hun 
schoolloopbaan op het Revius gebruik van maken. Er hoeft niet zelf een tekenetui aangeschaft te 
worden.  
 
Introductie 
De eerste dinsdag van het schooljaar openen we met een introductiedag voor alle leerlingen.  
Het doel hiervan is, dat de leerlingen (opnieuw) met elkaar kennismaken en daarmee een goede 
sfeer in de groep realiseren voor de rest van het jaar. Ook bespreken we het vervolg van het 
schooljaar.  
 
Brugklaskamp 
Aan het begin van het schooljaar hebben de nieuwe brugklassers introductie activiteiten en een 
outdoor dag. Deze vinden deels plaats op een externe locatie. Zij ondernemen dan allerlei 
teambuildingsactiviteiten met elkaar.  
 
Excursies 
Per leerjaar worden er diverse excursies georganiseerd. Door de excursies kunnen de leerlingen 
ervaren waarover in de les wordt gesproken. De school betaalt ook een deel van de excursiekosten 
uit de bekostiging die we van het Rijk ontvangen. Per leerjaar wordt er ook een bijdrage gevraagd 
aan de ouders. 
In de bovenbouw (mavo-3, havo-4, vwo-4 en hoger) zijn de excursies gekoppeld aan de 
vakkenpakketten. Niet meegaan wegens ziekte, houdt niet in dat er dan niet betaald hoeft te 
worden en dat er restitutie betaald wordt. De vervoerskosten en activiteiten zijn berekend op basis 
van het aantal leerlingen in een klas. 
 
Projectdagen 
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Gedurende het jaar zijn er verschillende projectdagen. Hierop worden klassikale of jaarlaag 
projecten georganiseerd die niet op reguliere lesdagen passen. Hiervoor worden diverse mensen 
ingehuurd, materialen aangeschaft en entreegelden betaald.  
 
Meerdaagse profielexcursie in voorexamenklas 
Onze voorexamenklassen gaan (met de bus) op meerdaagse profielexcursie. De kosten voor de 
bestemmingen Rome en Barcelona wijken af i.v.m. de vervoerskosten naar deze bestemmingen. 
Meerkosten t.o.v. andere reizen staan vermeld in het kostenoverzicht. Bij een aantal 
profielexcursies zit het eten bij de kosten inbegrepen, bij sommige reizen niet. We raden ouders 
aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze reizen maken deel uit van het 
onderwijscurriculum. Deelname is daarom voor alle leerlingen verplicht. Niet meegaan wegens 
ziekte, houdt niet in dat er dan niet betaald hoeft te worden en dat er restitutie betaald wordt. De 
vervoerskosten en activiteiten zijn berekend op basis van het aantal leerlingen in een klas. 
 
Voorlichting weerbaarheid, sexting en drugs 
Voor verschillende klassen organiseren we een dag in het kader van weerbaarheid en voorlichting 
over sexting. De leerlingen in de onderbouw klassen krijgen ook voorlichting over drugsgebruik. 
Hiervoor huren wij externe organisaties in, die in kleine groepen met leerlingen aan de slag gaan. 
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CKV 
Voor het vak CKV moeten leerlingen in hun vrije tijd verschillende culturele voorstellingen 
bijwonen. Op school organiseren we voorstellingen die meetellen voor het vak. 
 
Decanaat 
Om leerlingen te begeleiden bij profielkeuze wordt er voorlichting gegeven en worden er 
activiteiten georganiseerd door de decanen. Een deel van de activiteiten wordt vanuit de 
Rijksbekostiging gedekt. Echter het Revius kiest ervoor om extra activiteiten te organiseren zoals 
een bezoek aan een regionale studievoorlichting, een beroepenmarkt, een scholenmarkt en 
voorlichtingsavonden of een workshop voor een tussenjaar. Voor deze extra activiteiten vragen we 
een bijdrage. 
 
Sportoriëntatie 
In de examenklassen krijgen de leerlingen tijdens de lessen LO diverse sporten aangeboden.  
We kiezen ervoor leerlingen meer te bieden, sporten die we niet op school kunnen doen zoals golf 
en paardrijden. De leerlingen kunnen een keuze maken uit diverse sporten. De bijdrage is een 
gemiddeld bedrag van de kosten. 
 
Activiteiten rondom examens 
De leerlingen krijgen naast het diploma ook een, door eindexamenkandidaten gemaakt, jaarboek 
uitgereikt. Bovendien maken we van de diplomering een waar feest!  
 
 
 
Reductie- en kwijtscheldingsregeling  
Indien op de wettelijke vertegenwoordiger (meestal de ouder/verzorger) de Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard, verleent de school op verzoek van de wettelijke 
vertegenwoordiger gehele, dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de vrijwillige ouderbijdrage(n) 
conform het advies van de Regionale Sociale Dienst of andere schuldsaneerder.  
 
Ook ouders die een kind gebonden budget via de belastingdienst ontvangen, komen hiervoor in 
aanmerking. Indien overige zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan ook 
een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage plaatsvinden. De omstandigheden 
hebben betrekking op de inkomenssituatie. De wettelijke vertegenwoordiger van het kind dient 
daartoe een gemotiveerd verzoek met een kopie van het kind gebonden budget te richten aan de 
rector die hierover een beslissing neemt, doch niet voordat de wettelijke vertegenwoordiger heeft 
aangetoond dat bestaande voorzieningen bij de gemeente of anderszins zijn aangesproken en dat 
de omstandigheden hiertoe nopen. 
 
 
 


