
Ouderbijdrage 2016-2017 

Voor de kosten die het Haarlem College niet door het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt vergoed, wordt een vrijwillige 
ouderbijdrage in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet wettelijk 
verplicht en worden jaarlijks vastgesteld. Echter, als er geen 
ouderbijdrage zou worden gevraagd, zou het Haarlem College 
genoodzaakt zijn de extra activiteiten rondom het onderwijsaanbod en de 
voorzieningen aanmerkelijk terug te brengen. 

 

Algemene Ouderbijdrage 

Binnen de algemene ouderbijdrage vallen de uitgaven voor alle leerlingen 
die nodig zijn om het onderwijs goed te laten verlopen, zoals 
mentoractiviteiten, sportactiviteiten, bijdrage projecten. 

 

Leerjaar specifieke ouderbijdrage 

De leerjaar specifieke bijdragen zijn uitgaven voor extra’s die niet strikt 
noodzakelijk zijn, maar die het onderwijs wel verrijken. De hoogte van de 
bijdragen is bepaald aan de hand van activiteiten voor een leerjaar of een 
(profiel-)klas. Wij brengen onder bij leerjaar specifieke bijdragen: 
kluishuur, schoolfeest, introductie, Walibi/Spaarnwoude, werkweken, 
pennenset,  sportpak, schort/polo, extra sportactiviteiten, 
beroepsexcursie, diploma-uitreiking, BBQ. 

 

klas Algemene Leerjaar 
specifiek 

Richting 
specifiek 

Totaal 

1 80 125  205 
 

2 80 130  210 
3* 80 235  315 
Media en 
vormgeving 

80 235 65 380 

Sport en 
veiligheid 

80 235 55 370 

Zorg en 
welzijn 

80 235 20 335 

4 85 125  210 
Mavo 85 105  190 
Sport en 
veiligheid 

85 125 60 270 

LWT 
 

60 85  145 

 

*  Leerjaar 3  

Techniek & Energie/Podium & Presentatie/ Mavo/Ondernemen & 
Commercie. 



 

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen ter ondertekening een 
machtigingsformulier, waarop u kunt aangeven of u akkoord gaat met het 
innen van de aangegeven schoolkosten voor de hele schoolperiode van uw 
kind.                                                                                                  
Als ouders geen machtiging hebben afgegeven dan ontvangen zij een 
factuur. 

Voor leerjaar 1 worden de ouderbijdragen digitaal verwerkt via 
Schoolloket. Er is dan de mogelijkheid via IDEAL/rekening/kas/incasso de 
betaling van de ouderbijdrage 2016-2017 te voldoen. 

Voor de overige leerjaren kunnen de betalingen ook via een 
bankoverschrijving (NL51RABO0125955286 ten name van Haarlem 
College te Haarlem).                                                                    
Vermeld bij alle betalingen altijd duidelijk de naam uw kind en het 
schooljaar. 
 
Voor alle leerjaren geldt dat indien de school een maand voor aanvang 
van een (buitenschoolse) activiteit geen betaling heeft ontvangen de 
leerling niet kan deelnemen. 
Voor de Ardennen dient dit voor de kerstvakantie betaald te zijn.            
Dit in verband met het reserveren van bussen en overige administratieve 
afhandelingen. 
 

Mocht u in maximaal 5 termijnen willen betalen neem dan contact op met          
Mevr. W. Koning.                                                                                
Uw verzoek kunt u mailen naar w.koning@haarlemcollege.nl  

Tegemoetkoming schoolkosten 

Heeft u een minimuminkomen ?                                                            
Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor 
onvermijdbare schoolkosten; zie hiertoe de site van uw gemeente.                                    
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