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INFORMATIE SCHOOLBOEKEN en SCHOOLKOSTEN  
OSG DE MEERGRONDEN 2020-2021 
 
De Meergronden heeft een schoolfonds dat gevormd wordt door de bijdragen van ouders. In dit 
schoolfonds zijn niet lesgebonden schoolkosten opgenomen. Deelname aan het schoolfonds is in 
principe vrijwillig maar gezien het karakter van de kosten is deelname wenselijk om een goede 
voortgang van het onderwijs te waarborgen.  
Over de verstrekking van de schoolboeken en over het schoolfonds bestaan bij ouders allerlei vragen.  
 
Hoe kom ik aan de vereiste schoolboeken?  
Schoolboeken worden jaarlijks gratis in bruikleen verstrekt door onze boekenleverancier van Dijk (we 
werken vanaf het komende schooljaar dus niet meer met de firma Iddink). Van Dijk kan aan het eind 
van een schooljaar kosten in rekening brengen, als er boeken niet of beschadigd worden ingeleverd.   
Boeken moeten op de website van leverancier van Dijk worden besteld, direct na afloop van het huidige 
schooljaar. 
De boeken worden vervolgens thuis afgeleverd door een pakketdienst. 
De boeken worden jaarlijks centraal op school ingenomen in de laatste week van het schooljaar.  
Tot slot: de reguliere schoolboeken zijn gratis. Het aanschaffen van woordenboeken, atlas, 
rekenmachines e.d. moet gebeuren op eigen kosten.  
 
Hoe kan ik deelnemen aan het schoolfonds van de school?  
De inspectie schrijft voor dat wij u jaarlijks moeten vragen of u aan deze diensten wilt deelnemen. 
Vastlegging van uw deelname gebeurt gelijktijdig met het bestellen van de schoolboeken. U kruist bij 
het bestellen van de schoolboeken aan, aan welke onderdelen u wilt deelnemen. U krijgt tijdens 
het boekenbestelproces alleen die schoolfondsonderdelen te zien, die voor uw zoon/dochter 
relevant zijn.  
Onze boekenleverancier van Dijk  int namens de school de schoolfondsbijdragen. Er is een mogelijkheid 
tot gespreide betaling in drie termijnen. U vindt meer informatie in de rubriek “veelgestelde vragen” op 
de website: www.vandijk.nl 
 
Wat houdt het schoolfonds in?  
Uit het schoolfonds worden allerlei extra activiteiten en voorzieningen voor de leerlingen betaald. Elke 
deelnemende leerling betaalt mee aan zaken zoals gebruik van het studiecentrum, het 
bibliotheekabonnement van de Nieuwe Bibliotheek Almere, ongevallenverzekering, culturele 
activiteiten, mentoraat, het leerlingenpasje etc.  
 
Wat is het effect van de coronacrisis op de reeds betaalde schoolkosten?  
In verband met de coronacrisis zijn een aantal activiteiten in het schooljaar 19-20 niet georganiseerd. 
De school gaat de reeds betaalde bedragen aan de ouders terug betalen. We streven ernaar om de 
teruggave voor de herfstvakantie te realiseren. Omdat dit op individueel niveau moet worden 
berekend, kost dit behoorlijk veel tijd. Nadere informatie volgt.  
 
Wat is het met het effect van de coronacrisis op de te betalen schoolkosten in 20-21?  
Omdat de situatie in verband met de coronacrisis erg onzeker is, hebben wij de planning en 
organisatie van vrijwel alle excursies, reizen en andere activiteiten tijdelijk stopgezet. Dit betekent dat 
we de kosten hiervoor niet opvoeren in de rekening. De schoolkosten vallen om die reden in het 
schooljaar 20-21, vooralsnog, lager uit.    
 
Als gedurende het schooljaar blijkt dat excursies en activiteiten weer verantwoord kunnen worden 
georganiseerd, wordt dit tevoren aangekondigd en krijgt u een losse factuur van de school.  
 
Het huren van een kluisje gaat online via SOMtoday. De huur is € 12,50 per schooljaar en er is een 

eenmalige borg van €25 verschuldigd. De kluishuur is uitbesteed aan een derde partij: 

Huureenkluisje.nl. Zij innen de bedragen en storten de borg terug na opzegging kluisje. 

Voor leerlingen in de afdeling HAVO-VWO TTO moet een jaarlijkse bijdrage van € 200,- worden betaald 
voor het volgen van het Tweetalig Onderwijs. De bijdrage is € 150,- voor TTO leerlingen in het VMBO. 
Omdat onze school officieel is gecertificeerd, brengen wij de extra kosten, die deze vorm van onderwijs 
met zich meebrengt, in rekening. De overheid zorgt namelijk niet voor extra bekostiging van het TTO 
onderwijs. Daarom is onontkoombaar dat we vaste kosten voor deze vorm van onderwijs in rekening 

https://www.vandijk.nl/
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brengen. De TTO bijdrage wordt gebruikt voor de scholing van docenten, de extra onderwijstijd van 
leerlingen, TTO activiteiten zoals toneel en de debatwedstrijd, lidmaatschap landelijk netwerk TTO etc.  
In de eindexamenklassen HAVO/VWO van het TTO wordt een extra bedrag van € 235,- aan 
examenkosten doorberekend.  
Voor TTO leerlingen in het VMBO worden in het vierde leerjaar de examenkosten voor het Anglia 
certificate (€ 80,-) doorberekend.  
We kunnen het tweetalig onderwijs alleen maar aanbieden en waarborgen als de TTO bijdrage wordt 
betaald. 
 
Waarom zijn excursies en activiteiten zo belangrijk?  
Zoals al aangegeven: het is voor de voortgang van het onderwijs noodzakelijk dat uw kind meedoet aan 
het schoolfonds en geplande excursies en activiteiten. 
De activiteiten hebben altijd een sociale en/of onderwijskundige achtergrond die voor de ontwikkeling 
van uw kind op school belangrijk zijn.  
Excursies sluiten aan op het onderwijsprogramma of (in de examenklassen) op het PTA.  
 
Waarom worden de schoolfondskosten bij ouders neergelegd?  
Het Ministerie van Onderwijs regelt de bekostiging van het onderwijs in Nederland. Daarvoor wordt op 
basis van het leerlingenaantal, het soort leerling en het soort onderwijs een personele en een materiële 
vergoeding verstrekt. Deze vergoeding is toereikend om “gewoon” onderwijs te verzorgen. Hiervan 
kunnen extra zaken (zie hierboven) niet worden betaald. Als school willen we meer doen dan alleen 
onderwijs geven. Dat kost dus extra geld wat de overheid niet verstrekt. Daarnaast worden aantoonbaar 
extra materialen verstrekt en diensten geleverd.  
 
Wat is het “solidariteitsfonds”? 
In de schoolfondsnota is een bedrag vermeld voor het solidariteitsfonds. We willen en kunnen geen 
leerlingen uitsluiten van deelname aan bovengenoemde activiteiten. Niet elke ouder/verzorger kan de 
kosten betalen. Door deel te nemen aan het solidariteitsfonds blijft het mogelijk om deze activiteiten te 
organiseren. Uiteraard is deelname vrijwillig.   
 
Zijn er komend jaar Reizenweken?  
In verband met de coronacrisis zijn de volgende activiteiten vooralsnog niet gepland:  

- Reizenweek/activiteitenweek leerjaar 4, schoolbreed (voor niet TTO leerlingen)  
- Tweetalig 3 HAVO/VWO en tweetalig 4VMBO:: reis naar Engeland   
-  Tweetalig 4 HAVO/VWO: reis naar Estland/ Hongarije/Polen/Spanje/ander land. Voor TTO 

leerlingen komt deze reis in de plaats van de reguliere reis in de reizenweek.).  
  
Mochten deze reizen alsnog worden georganiseerd, wordt u ruim tevoren op de hoogte gesteld. 
Vervolgens zullen deze reizen dus apart in rekening worden gebracht.  
 
Welk beleid heeft de school ten aanzien van de schoolkosten?  
De school heeft de landelijke gedragscode “schoolkosten” onderschreven. We streven naar betaalbaar 
onderwijs. De schoolkosten worden jaarlijks met de ouderraad en de medezeggenschapsraad 
besproken.  
Uit cijfers van het ministerie blijkt dat we qua totale schoolkosten onder het landelijk gemiddelde zitten. 
Dit geldt niet voor de afdeling TTO. Dit type onderwijs is aanzienlijk duurder dan regulier onderwijs, maar 
in vergelijking met veel andere TTO scholen zijn we ook daar relatief goedkoop.  
 
Laptop 
De Meergronden is geen laptop school waar alleen digitaal wordt gewerkt. Toch bevorderen wij het 
gebruik van een laptop omdat steeds vaker lesmateriaal digitaal wordt aangeboden. De school verzorgt 
voor de leerlingen een Office365 pakket dat op de eigen laptop kosteloos kan worden geïnstalleerd. De 
aanschaf van een laptop is wenselijk maar kunnen en mogen wij niet verplichten. Leerlingen die reeds 
een laptop in bezit hebben, kunnen deze uiteraard gebruiken (moet wel voldoen aan een aantal basis 
specificaties). Daarnaast biedt de school via een externe partij een huurkoopregeling aan (inclusief 
verzekering en servicecontract).    
 
 
Kan ik een tegemoetkoming studiekosten aanvragen?  
De tegemoetkoming studiekosten voor ouders met kinderen in het reguliere VO is per 1 januari 2010 
verdwenen. Tegelijkertijd is het kindgebonden budget bij de Belastingdienst verhoogd.  
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Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl.  
 
Voor ouders met een gezinsinkomen op bijstandsniveau of voor ouders die vallen onder de “Wet op de 
schuldsanering natuurlijke personen” bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een 
kwijtschelding- of reductieregeling. Om in aanmerking te komen dient u het aanvraagformulier voor deze 
regeling te downloaden. Dit formulier moet, volledig ingevuld en voorzien van de benodigde bijlagen, 
uiterlijk 15 september van het betreffende schooljaar zijn ingediend om nog in behandeling te kunnen 
worden genomen. Kwijtschelding dient elk jaar opnieuw te worden aangevraagd. 
 
Bij betalingsproblemen adviseren wij u een beroep te doen op de bijzondere bijstand van de 
gemeente Almere (https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/bijzondere-
bijstand/bijzondere-bijstand-snelbalie/)  en voor de aanschaf van een laptop bij het fonds bijzondere 
noden van de gemeente (http://www.bijzonderenodenalmere.nl/index.php/aanvragen),  
 
Wat gebeurt er met de ouderbijdrage die wordt beheerd door de ouderraad?  
De ouderbijdrage staat los van het schoolfonds. Het is een vrijwillige bijdrage welke wordt beheerd door 
de ouderraad. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor voorzieningen die de ouderraad belangrijk vindt 
voor leerlingen maar die niet door de overheid worden bekostigd en slechts ten dele door de school 
worden bekostigd. Te denken valt aan een gezellige inrichting van de school, sportkledij ten behoeve 
van sporttoernooien, bibliotheekboeken, materiaal voor de vakgroepen zoals gespecialiseerd 
houtbewerkinggereedschap enz. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 20,- per leerling. De ouderraad 
zorgt zelf jaarlijks voor de verantwoording van de besteding van de binnengekomen gelden.  
 
Nog vragen?  
Voor vragen kunt u terecht bij Monique van Brummelen. Email: m.vanbrummelen@meergronden.asg.nl.  
 
BIJLAGE 
 
Richtbedragen schoolfonds 2020-2021 (bij deelname aan alle activiteiten/diensten exclusief 
kluishuur) 
 
Leerjaar 1 BG € 129,-  
Leerjaar 1 MH € 116,- 
Leerjaar 1 MH – tweetalig € 251,- 
Leerjaar 1 HV: € 116,- 
Leerjaar 1 HV – tweetalig €  301,- 
Leerjaar 1 VWO plus – tweetalig € 351,-  
Leerjaar 2 BG € 129,-  
Leerjaar 2 MH € 109,- 
Leerjaar 2 MH – tweetalig € 244,- 
Leerjaar 2 HV € 109,- 
Leerjaar 2 HV –TTO € 294,- 
Leerjaar 2 VWO plus –tweetalig € 344,- 
Leerjaar 3 BBL en KBL Dienstverlening en Producten: € 93,- 
Leerjaar 3 MH € 113,- 
Leerjaar 3 MH – TTO € 263,- 
Leerjaar 3 HV € 104,-  
Leerjaar 3 HV-TTO € 289,-  
Leerjaar 3:VWO plus – tweetalig € 339,- 
Leerjaar 4 BBL en KBL Dienstverlening en Producten: € 89,- 
Leerjaar 4 KBL Dienstverlening en Producten TTO: € 319,- 
Leerjaar 4 MH €  89,-  
Leerjaar 4 MH € TTO € 319,- 
 
Bovenbouw HAVO en VWO: Varieert sterk per profiel en pakket.  
Regulier circa € 93,-   
TTO tussen € 293,- en € 528,- (incl. € 235,--  TTO-examenkosten, alleen in H5T en V6TTO) 
Het bedrag voor leerlingen in het plusprogramma 4VWO en 5VWO is € 75,- hoger.  
 
Eindredactie: 10-6-2020 
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