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Haarlem, 15 juli 2022 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Uw kind is een leerling van het Haarlem College. Binnenkort ontvangt u via de mail 

een uitnodiging om de vrijwillige ouderbijdrage (algemene schoolkosten) te 

voldoen. De afzender van dat bericht is: Wiscollect@haarlemcollege.nl met als 

onderwerp: Uitnodiging schoolkosten leerjaar. In deze brief leggen we u uit 

waarom we deze bijdrage vragen. 

Daarnaast ontvangt u een uitnodiging om de introductieactiviteit te betalen, van 

dezelfde afzender. Ook daarover volgt in deze brief uitleg. 

Ouder(s) en/of verzorger(s) van leerjaar 1 ontvangen beide uitnodigingen in de 

week van 18 juli. 

Ouder(s) en/of verzorger(s) van leerjaar 2 t/m 4 ontvangen de uitnodiging voor 

het betalen van de introductie-activiteiten in de week van 18 juli. De uitnodiging 

voor de algemene schoolkosten volgt direct na de vakantie.  

Vrijwillige ouderbijdrage 

Als school vinden wij het belangrijk om naast een lesprogramma ook een 

programma aan te bieden met andere activiteiten. We hebben de ervaring dat 

leerlingen tijdens deze activiteiten ook veel leren, maar op een andere manier dan 

in de les.  

Dit begint al in de eerste schoolweek als alle leerjaren een introductieprogramma 

volgen. De leerlingen leren elkaar dan goed kennen. Mentoren bouwen een goede 

band op met hun klas en daarnaast zijn de activiteiten ook gewoon heel leuk om 

te doen. 

Gedurende het jaar wordt ook een sportactiviteit georganiseerd en zijn er diverse 

projecten op locaties binnen en buiten de school.  

Naast deze schoolactiviteiten, worden er ook werkweken en schoolreisjes 

georganiseerd. Deze zijn niet meegenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. U 

ontvangt hierover later bericht, zodat we goed kunnen uitleggen welke bedrag er 

voor het specifieke uitje gevraagd wordt.  

Helaas kunnen wij de activiteiten waarvoor we een ouderbijdrage vragen, niet 

betalen van de bekostiging die we van het Rijk ontvangen voor elke leerling. Om 
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die reden vragen wij om een vrijwillige bijdrage van de ouders hiervoor. Deze 

bijdrage is nodig om de activiteiten door te kunnen laten gaan. Het niet voldoen 

van de ouderbijdrage, leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan 

activiteiten. 

Gelukkig wordt de bijdrage door de meeste ouders betaald, omdat men het aanbod 
waardevol vindt en men het belangrijk vindt dat de extra activiteiten worden 

aangeboden. U kunt bij het betalen ook kiezen voor een kleine bijdrage aan het 
solidariteitsfonds, waarmee u de gedachte ondersteunt dat elke leerling moet 

kunnen deelnemen, ongeacht de financiële situatie van de ouder(s) en/of 
verzorger(s). 

Kluishuur 

Ook het huren van een kluisje behoort op het Haarlem College tot de 

mogelijkheden. Het bedrag dat hiervoor is opgenomen in de vrijwillige 

ouderbijdrage is daadwerkelijk het bedrag dat de school moet betalen aan huur en 

onderhoud van het kluisjessysteem.  

Sponsoring 

Als school zijn wij steeds op zoek naar aanvullende bekostiging voor extra 

activiteiten. Mocht u goede ideeën hebben voor sponsoring of iets dergelijks, dan 

nodigen we u van harte uit om dit kenbaar te maken aan de mentor van uw kind. 

Op die manier kunnen we samen voor een mooi aanvullend activiteitenprogramma 

zorgen. 

We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groeten, 

Team Haarlem College 


