
SCHOOLKOSTEN 2017 – 2018   

  

1. SCHOOLBOEKEN 

Sinds een aantal jaar krijgt de school van de overheid een bijdrage voor leermiddelen van ongeveer 

300 euro per leerling. Hiervan betaalt de school de schoolboeken en een groot deel van de 

lesmaterialen die onze leerlingen in bruikleen krijgen van school. Het bedrijf Van Dijk Educatie is 

gespecialiseerd in schoolboeken en verzorgt voor Het Stedelijk de dienstverlening. In juni krijgen alle 

ouders bericht via Van Dijk over het bestellen van de juiste boeken en materialen en de bijbehorende 

spelregels. De bestelde boeken en materialen worden voor de start van het schooljaar thuis bezorgd. 

  

2. SCHOOLKOSTEN  

Naast de kosten voor boeken zijn er kosten voor school die niet vergoed worden door de overheid. 

Daarvoor vragen we aan ouders een bijdrage in de schoolkosten. De schoolkosten bedragen komend 

schooljaar 100 euro per jaar per leerling. In het schooljaar 2017 – 2018 betalen we hiervan: 

• de premie van de collectieve ongevallen en WA-verzekering voor schoolactiviteiten (ook 

tijdens stages, excursies en werkweken); 

• een bijdrage aan introductieactiviteiten, vieringen (Sinterklaas en Kerst) en andere 

festiviteiten. De afdelingsleider bepaalt samen met de coaches in iedere afdeling aan 

welke feestelijke activiteiten dit deel van het budget besteed wordt; 

• een bijdrage aan onze mediatheek en voorraad leesboeken; 

• extra kopieerkosten; 

• de kluisjes voor leerlingen; 

• de aanschaf van een leerlingenpas voor iedere leerling en bekostiging van het 

bijbehorende betaalsysteem; 

• de module van SOM waardoor ouders/verzorgers mee kunnen kijken met de behaalde 

resultaten van hun zoon/dochter; 

• de CJP-pas (hier kunnen leerlingen ook buiten school gebruik van maken); 

• ICT-voorzieningen voor leerlingen zoals wifi in de openbare ruimtes; 

• de diploma-uitreiking om de schoolcarrière van de geslaagde leerlingen feestelijk af te 

sluiten. 

Voordat het nieuwe schooljaar begint, vragen we ieder jaar aan de ouders in de 

medezeggenschapsraad van de school instemming voor dit bedrag1. Aan het einde van het schooljaar 

legt de schoolleiding verantwoording af over de besteding van de schoolkosten. 

 

3. VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Het Stedelijk is momenteel volop in beweging. Dit geldt zowel voor het vmbo (het vakcollege en de 

mavo-XL) als voor het lyceum. Om onze onderwijskundige ambitie (maatwerk, ondernemend leren 

en inzet coaches) daadwerkelijk te kunnen realiseren is uw vrijwillige ouderbijdrage hard nodig. U 

                                                           
1 De regeling schoolkosten voor het schooljaar 2017 – 2018 wordt door de schoolleiding nog voorgelegd aan de 
MR. Dit kan nog tot een aanpassing van de genoemde bedragen zorgen.   



kunt (uiteraard) zelf bepalen hoe groot uw bijdrage aan de ontwikkeling van onze school is. We 

hebben daarvoor een keuzemenu ontwikkeld. Wij informeren u hier later uitgebreid over.  

 

4. BIJDRAGE KAMPWEKEN, EXCURSIES EN BEDRIJFSKLEDING 

De kosten voor kampweken, excursies, bedrijfskleding en specifieke kosten voor de 

beroepsopleidingen brengen we apart in rekening op het moment dat duidelijk is dat deze kosten 

specifiek voor een bepaalde leerling gemaakt worden. Uiteraard proberen we deze kosten zo laag 

mogelijk te houden. Aan het begin van ieder schooljaar informeren we u per leerjaar over de 

voorgenomen plannen op dit gebied. 

 

5. KOSTEN MUSICALSTROOM, CAMBRIDGE ENGLISH EN SCIENCESTROOM  

De musicalstroom, Cambridge English en de sciencestroom (leerjaar 2 en 3) worden als extra 

onderwijsprogramma aangeboden. U heeft de keuze om uw zoon/dochter voor een van deze 

opleidingen aan te melden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Als u uw zoon/dochter opgeeft, bent 

u verplicht de bijbehorende kosten te betalen. Meer informatie over de programma’s en over de 

bijbehorende kosten voor het schooljaar 2017 – 2018 leest u binnenkort op onze website. Als u op 

het aanmeldingsformulier het hokje “musicalstroom” heeft aangevinkt, gaat het hier om een 

voorlopige aanmelding. In augustus krijgt u van ons een definitief aanmeldingsformulier. Cambridge 

English gaat voor de nieuwe brugklasleerlingen pas in januari 2018 van start. Informatie daarover 

ontvangt u begin volgend schooljaar.   

  

6. WIJZE VAN BETALING 

Alle facturen worden per e-mail verstuurd vanuit het programma WIScollect. U ontvangt een digitale 

factuur via uw mail die u via iDEAL kunt betalen. Mocht u vragen hebben over de facturering of over 

de wijze van betaling dan kunt u contact opnemen met Lenie Boekholt van de financiële 

administratie: l.boekholt@hetstedelijkzutphen.nl. Als u inhoudelijke vragen heeft over de 

schoolkosten of over de vrijwillige ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met Arnold van 

Gessel, rector van de school: a.vangessel@hetstedelijkzutphen.nl.   

 

7. BYOD 

Van de leerlingen die zich aanmelden op de mavo-XL en op het lyceum verwachten we dat ze over 

een eigen device (laptop of iPad) beschikken. Op Het Stedelijk zien we het device nadrukkelijk als een 

goede aanvulling op de leer- en werkboeken van onze leerlingen. Een eigen device is handig omdat 

deze ingezet kan worden als ondersteuning bij diverse vakken. De leerling gebruikt het device onder 

andere om: 

• digitale leerwijzers met taken te raadplegen in onze Elektronische Leer Omgeving (ELO) in 

SOM; 

• werk na te kijken; 

• extra uitleg te krijgen via filmpjes, een PowerPoint of ander digitaal materiaal; 

• extra oefenmateriaal aangeboden te krijgen (dit geldt zowel voor de leerling die extra 

ondersteuning nodig heeft als voor de leerling die juist wil verbreden of versnellen); 

• boeken digitaal te raadplegen. De boeken die (ook) digitaal beschikbaar zijn kan de 
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leerling ook op school laten, dan gaat een minder zware tas mee naar huis; 

• internet te raadplegen voor informatie; 

• werkstukken en andere opdrachten digitaal in te leveren. 

 

Momenteel zoeken we nog uit aan welke systeemeisen een device het beste kan voldoen om op school 
zo goed mogelijk te kunnen functioneren. We hebben hier nog even tijd voor nodig omdat er 
momenteel nog nieuw lesmateriaal voor het schooljaar 2017 – 2018 door uitgevers op de markt wordt 

gebracht. Uiterlijk op 15 juni kunt u op onze website lezen welk device wij aanraden en/of aan welke 
systeemeisen een device bij voorkeur moet voldoen.  
  

8. TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN 

Wanneer u door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat bent de schoolkosten te betalen zijn er 

mogelijkheden om een tegemoetkoming hierin aan te vragen. Hiervoor is door de overheid extra 

geld beschikbaar gesteld. Als u contact opneemt met onze financiële administratie 

(l.boekholt@hetstedelijkzutphen.nl) sturen we u alle benodigde informatie toe en kunnen we u 

helpen een en ander te regelen.      
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