
 

Uitleg m.b.t. de schoolkosten 2021-2022 
 
Voor de kosten die het Hoofdvaart College niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt 
vergoed, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze kosten zijn niet wettelijk verplicht en worden 
jaarlijks vastgesteld. Echter, als er geen ouderbijdrage zou worden gevraagd, zou het Hoofdvaart College 
genoodzaakt zijn de extra activiteiten rondom het onderwijsaanbod en de voorzieningen aanmerkelijk terug te 
brengen.  

Inschrijving aan de school is niet gekoppeld aan betaling van deze bijdrage.  

Schoolfonds 
Binnen het Schoolfonds vallen de uitgaven voor alle leerlingen die nodig zijn om het onderwijs goed te laten 
verlopen, zoals een kluisje incl. schoolpas, verzekeringen, schoolfeesten, schoolreisje, verbruiksmaterialen 
praktijklessen enz. 

Leerjaar specifieke bijdrage 
De leerjaar specifieke bijdragen zijn uitgaven voor extra’s die het onderwijs verrijken. De hoogte van de 
bijdrage is bepaald aan de hand van de activiteiten voor één leerjaar. Vanuit de leerjaar specifieke bijdragen 
worden o.a.: kunst-, muziek- en dansprojecten, educatieve evenementen (excursies), buitenschoolse 
sportactiviteiten of galafeest, uitslagreceptie en diploma-uitreiking examenkandidaten betaald. 

Extra bijdrage bovenop het schoolfonds en de leerjaar specifieke bijdrage *1   
Deze extra bijdrage is voor leerlingen die in leerjaar 4, periode 1, S&V volgen. Deze leerlingen krijgen in de 
eerste periode van het schooljaar EHBO - en reanimatie training inclusief een certificaat.  

Bijdragen die niet in de ouderbijdragen zijn opgenomen maar gefactureerd worden als dit van 
toepassing is. 
Dit kan o.a. gaan om: 
o de kennismakingskampen leerjaar 1, - 2 en – 3 
o excursies passend bij het lesprogramma en afhankelijk van de mogelijkheden.  

Tegemoetkoming ouderbijdrage/schoolkosten 
 
Via de Rijksoverheid 
Voor ouders is er de mogelijkheid om via de Belastingdienst een kind gebonden budget voor kinderen van 12 
tot 18 jaar te ontvangen. Het kind gebonden budget is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor 
gezinnen met kinderen. Of deze regeling van toepassing is, hangt af van het gezinsinkomen en het aantal 
kinderen onder de 18 jaar. Meer informatie over het kind gebonden budget is te vinden op : 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kindgebonden-
budget/ 

Via de gemeente 
Heeft u moeite met het betalen van de ouderbijdrage? De gemeente biedt financiële hulp d.m.v. het 
“Kindpakket”. Het kindpakket bevat vier onderdelen: 

1. Jong Haarlemmermeer doet mee: maximaal € 500,00 per kind per jaar om te besteden aan activiteiten op 
het gebied van sport, cultuur en welzijn.  

2. Computerregeling tot € 500,00 per kind per vier jaar voor de aanschaf van een computer of laptop. 
3. Tegemoetkoming in de schoolkosten tot € 310,00 per jaar voor een kind op het voortgezet onderwijs.  
4. Bijles: indien de school niet kan voorzien in passende ondersteuning.  

Het kindpakket kunt u nog kijken op: https://haarlemmermeergemeente.nl/kindpakket U kunt de gemeente op 
werkdagen bereiken via 0900 1852 
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Schoolkosten 2021-2022 

LEERJAAR EN RICHTING SCHOOLFONDS LEERJAARSPEC. 
BIJDRAGE 

TOTAAL 

Leerjaar 1  € 97,50 €  70,00 € 167,50 

Leerjaar 2  € 97,50 €  70,00 € 167,50 

Leerjaar 3  € 97,50 € 50,00 € 147,50 

Leerjaar 4 € 65,00 € 80,00 € 145,00 

*1  Leerjaar 4.1 S&V extra bijdrage voor EHBO - en 
 reanimatietraining inclusief certificaat 
 

€ 40,00 € 40,00 

ISK € 62,50 € 70,00 € 132,50 

Let op: in bovengenoemde bedragen zijn niet meegenomen de kosten voor:  
► introductie/kennismakingskamp(en) 
► excursies 
Indien iets van bovenstaande voor u van toepassing is dan ontvangt u t.z.t., via WISCOLLECT, een 
factuur.  

Aanschaf van schoolspullen zijn voor eigen rekening. Onderstaande hebben wij uitbesteed. 
► de laptop via The Rent Company 
► veiligheidsschoenen en overall via het bedrijf MOC 

Voor de betaling van de schoolkosten ontvangen ouders/verzorgers, in een van de eerste schoolweken, een e-
mail van WISCOLLECT. Dit is het financiële programma voor de verwerking van ouderbijdragen. In de e-mail 
die u ontvangt staat een link die u doorverwijst naar WisCollect –> Hoofdvaart College. U kunt In dit 
programma zelf aangeven hoe u wenst te betalen en (indien aangegeven) in hoeveel termijnen.    
 
Ook voor de leerjaar specifieke bijdrage, de extra bijdrage voor techniek of bedragen voor buiten schoolse 
activiteiten die niet zijn meegenomen in de ouderbijdrage ontvangt u te zijner tijd een e-mail van WisCollect.  
 
Wilt u alstublieft wachten met betalen tot u de e-mail van WisCollect hebt ontvangen? 
  
NB:  Betalingen ontvangen wij het liefst via WisCollect. Maar als het echt niet anders kan, via een 
 overboeking naar het bankrekeningnummer van de school. Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0138 
 1826 20 t.n.v. Hoofdvaart College. Er kan niet contant op school worden betaald of gepind.  
 Bij een handmatige overboeking altijd duidelijk de naam van uw kind, de klas en waar u voor betaalt 
 vermelden. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids op www.hoofdvaartcollege.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoofdvaartcollege.nl/

