
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021  
 
 
Jaarlijks ontvangt het Gerrit van der Veen College overheidsbekostiging voor het organiseren van ons 
onderwijs. Deze financiering is echter niet toereikend om alle schoolkosten te dekken.  
Daarom vragen wij van ouders een (vrijwillige) financiële ouderbijdrage voor algemene schoolkosten, extra 
leermiddelen en excursies.  
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft in juli 2020 ingestemd met de hoogte van de 
ouderbijdrage 2020-2021. 
 
Er zijn drie hoofdcategorieën.  
 
1 = kluishuur 
2= excursies en mentoractiviteiten 
3= algemene leermiddelen en overige bijdragen 
 
ad 1: behoeft geen toelichting 
ad 2: hier zit verschil per leerjaar; excursies zijn vaak vakgerelateerd. Soms ook mentoraat gerelateerd. De 
mentoractiviteiten zijn verschillend per mentor en mentorgroep. Er wordt een bedrag gevraagd per leerling en 
dat is te besteden  
ad 3: algemene leermiddelen en overige bijdragen; de bijdrage van algemene leermiddelen is voor de kosten 
van lesmateriaal dat bovenop het reguliere lesmateriaal komt, zoals materiaal voor projecten, extra lessen, 
steunlessen en materiaal dat in lessen gebruikt wordt. Ook worden kosten voor o.a. verzekeringen, 
schoolfeesten, diplomering, sportdagen, examenkosten, mediatheek, decanaat en workshops  uit dit deel van 
de ouderbijdrage bekostigd.  
 
Vanaf schooljaar 2020-2021 maken we als school en als onderdeel van Stichting ZAAM gebruik van WIS 
Collect voor digitaal betalen. Ouders krijgen een mail/bericht met instructies hoe de ouderbijdrage kan worden 
overgemaakt met WIS Collect. 
 
Stichting ZAAM, waar het Gerrit van der Veen College deel van uitmaakt, volgt de gedragscode schoolkosten 
Voortgezet Onderwijs. Zoals de gedragscode voorschrijft is er een regeling restitutie en kwijtschelding. Deze 
regeling is als volgt:  
 
Regeling restitutie en kwijtschelding 
 
U kunt een beroep doen op de regeling restitutie en kwijtschelding als u ondanks een laag inkomen niet in 
aanmerking komt voor de scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam ( € 325,-- en € 250,-- (bij 3 of 
meer zones) reiskostenvergoeding als uw kind met het openbaar vervoer reist). Uitgebreide informatie over 
de scholierenvergoeding 2020-2021 kunt u downloaden van de website van Dienst Werk en Inkomen van de 
gemeente Amsterdam https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding of voor het 
kind gebonden budget via de belastingdienst. In bijzondere situaties bijv. als er sprake is van 
schuldhulpverlening kan kwijtschelding van toepassing zijn. 
Verzoeken hiervoor kunt u schriftelijk aan mij richten. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan verzoek ik u vriendelijk deze te 
mailen naar info@gerritvdveen.nl . 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
De heer J. Dienske 
Rector 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding
mailto:info@gerritvdveen.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar  
2020-2021  

 
  

 Reguliere leerlingen 

Klas Brugklas 2h/v 3h/v 4h 4v 5h 5v 6v 

 bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag 

Onderdeel                 

                 

Kluishuur 10 10 10 10 10 10 10 10 

Excursie/mentoractiviteiten 55 60 65 85 85 70 85 70 

Algemene 
leermiddelen/Overige 
bijdragen 146 130 132 100 100 110 100 110 

                 

Totaal schoolbijdrage 211 200 207 195 195 190 195 190 

(exclusief meerdaagse 
studiereis) 150*  175* 500*   500*  

         
 
  Vooropleiding DaMu leerlingen 

Klas Brugklas 2h/v 3h/v 4h 4v 5h 5v 6v 

 bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag 

                 

Kluishuur 10 10 10 10 10 10 10 10 

Excursie/mentoractiviteiten 50 55 60 60 60 50 60 50 

Algemene 
leermiddelen/Overige 
bijdragen 116 103 95 65 65 95 65 95 

                 

Totaal schoolbijdrage 176 168 165 135 135 155 135 155 

(exclusief meerdaagse 
studiereis) 150*   500*   500*  

 
 
*  Bedrag voor de studiereis is een circa bedrag, kan enigszins afwijken en wordt ruim voor aanvang van de reizen met 
betrokken ouders gedeeld.  
 
 
Onder deze hoofdcategorieën hangt de onderlegger. In deze onderlegger is per leerjaar op hoofdlijnen uitgesplitst. 

 

 


