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Schoolkosten OSG De Meergronden Schooljaar 2021-2022 
 

 

Welk beleid heeft de school ten aanzien van de schoolkosten?  

We streven naar betaalbaar onderwijs dat voor alle leerlingen toegankelijk is. 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. Het tweetalig onderwijs (tto) is duurder dan regulier 

onderwijs, maar in vergelijking met veel andere tto-scholen in Nederland vragen wij daarvoor een relatief lage 

bijdrage aan ouders van tto-leerlingen. 

 

Schoolboeken 

Hoe kom ik aan de vereiste schoolboeken?  

De school, koopt en huurt schoolboeken bij leverancier VanDijk. Direct na afloop van het schooljaar moeten de 

boeken worden besteld op de website van VanDijk. U ontvangt hierover een e-mail bericht. De boeken worden 

vervolgens in de zomervakantie thuis afgeleverd door een pakketdienst. 

Leerlingen krijgen de boeken gratis in bruikleen en het is logisch dat er verwacht wordt dat zij zorgvuldig en 

zuinig met het lesmateriaal omgaan. Er wordt geen borg gevraagd door VanDijk, bij vermissing of schade aan 

boeken worden kosten door VanDijk berekend. Een boekenpakket wordt per schooljaar één keer kosteloos ter 

beschikking gesteld. In het geval van (vrijwillige) wisseling van vakkenpakket of leerjaar zullen de kosten aan 

ouders worden doorberekend.  

De boeken worden jaarlijks centraal op school ingenomen in de laatste week van het schooljaar.   
Het aanschaffen van woordenboeken, atlas, rekenmachines e.d. gebeurt op eigen kosten. Dit kan bij VanDijk 
maar u kunt dit ook bij een winkel naar keuze doen. Hier vindt u per klas de lijst met spullen die nodig zijn: 
https://meergronden.nl/welke-schoolspullen-heb-je-nodig-voor-volgend-schooljaar/ 
 

 

BYOD: Bring your own device 

In ons onderwijs maken we veel gebruik van digitaal lesmateriaal. Om die reden vragen wij van leerlingen en 

hun ouders om zelf voor een eigen laptop of notebook te zorgen. We hebben een samenwerkingsverband met 

Rent Company waar u via een huurkoop regeling een laptop kunt aanschaffen. U betaalt maandelijks een vast 

bedrag gedurende de afgesproken looptijd van het contract. Uiteraard staat het u vrij om elders de aanschaf te 

doen. Het is mogelijk voor ouders/verzorgers met minder draagkracht om hiervoor bij de gemeente een 

subsidie aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u hieronder. 

 

Schoolfonds 

Schoolfonds De Meergronden  

Het Ministerie van Onderwijs betaalt het onderwijs in Nederland. Scholen ontvangen per leerling een 

vergoeding om onderwijs aan te bieden. Met deze vergoeding kunnen we ‘gewoon’ onderwijs verzorgen. 

Hiervan kan de school echter geen extra zaken betalen, zoals culturele, sportieve en vakinhoudelijke (excursies) 

activiteiten en extra materialen. Als school willen we meer doen dan alleen onderwijs geven. Dat kost extra 

geld dat de overheid niet verstrekt.  

Om die reden heeft De Meergronden een schoolfonds ingesteld, waarvoor we ouders jaarlijks een vaste 

bijdrage vragen. Deelname aan het schoolfonds is in principe vrijwillig, maar als ouders hier niet meer voor 

betalen, kunnen een heleboel activiteiten niet meer doorgaan. 

 

Wat houdt het schoolfonds in?  

Uit het schoolfonds worden allerlei extra activiteiten en voorzieningen voor de leerlingen betaald. Elke 

https://meergronden.nl/welke-schoolspullen-heb-je-nodig-voor-volgend-schooljaar/
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deelnemende leerling betaalt mee aan zaken zoals gebruik van het studiecentrum, ongevallenverzekering, 

culturele en sportactiviteiten, mentoraat, het leerlingenpasje, bijdragen voor de ouderraad en het 

solidariteitsfonds. In de onderbouw is voor alle klassen ook 1 excursie en een projectweek inbegrepen. De 

kosten bedragen € 125,- in de onderbouw en € 85,- in de bovenbouw. Daarnaast worden enkele kosten apart in 

rekening gebracht: het brugklaskamp (€ 75,-), excursies in de bovenbouw (variabele kosten), de buitenlandse 

reizen en de tto-bijdrage en tto-examens (zie voor overige kosten hieronder).  

 

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 deelname gebeurt gelijktijdig met het bestellen van de schoolboeken. Bij het bestellen van de 

schoolboeken kruist u aan, aan welke onderdelen u wilt deelnemen. Tijdens het boekenbestelproces krijgt u 

alleen die schoolfondsonderdelen te zien, die voor uw zoon/dochter relevant zijn. In vergelijking met eerdere 

jaren is het systeem vereenvoudigd en hoeft u niet ieder onderdeel meer apart aan te kruisen. U betaald één 

algemeen bedrag en daarnaast soms nog een leerjaar of afdelingsspecifiek bedrag, zoals bijvoorbeeld het 

brugklaskamp of de tto-bijdrage. 

Onze boekenleverancier Van Dijk int namens de school de schoolfondsbijdragen. Er is een mogelijkheid tot 

betaling in termijnen. U vindt meer informatie op de website van VanDijk (www.vandijk.nl) onder de rubriek 

"Meest gestelde vragen - Betalen". 

 

Heeft het gevolgen als ik niet deelneem aan het schoolfonds?  

Zoals al aangegeven: het is voor de voortgang van het onderwijs eigenlijk noodzakelijk dat uw kind meedoet 

aan het schoolfonds, maar we sluiten geen kinderen uit omdat de bijdragen niet betaald zijn. Als te veel ouders 

de bijdragen niet betalen, kunnen we de extra activiteiten niet organiseren. Het spreekt voor zich dat dit niet 

wenselijk is. 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 en de 

organisatie daarvan is dus belangrijk. We vragen ouders daarom om deze kosten te betalen, eventueel in 

termijnen. Anders komen deze activiteiten te vervallen. 

 

Bijdrage ouderraad 

De bijdrage ouderraad is onderdeel van het schoolfonds. Het is een vrijwillige bijdrage die wordt beheerd door 

de ouderraad. De bijdrage wordt gebruikt voor voorzieningen die de ouderraad belangrijk vindt voor leerlingen 

maar die niet door de overheid worden bekostigd. Te denken valt aan een gezellige inrichting van de school, t-

shirts bij sporttoernooien, bibliotheekboeken, materiaal voor de vakgroepen zoals gespecialiseerd 

houtbewerking gereedschap enz. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 10,- per leerling. De ouderraad zorgt 

zelf jaarlijks voor de verantwoording van de besteding van de binnengekomen gelden.  

 

Brengt de school nog andere kosten in rekening?  

Excursies en activiteiten die door een gehele klas of jaarlaag worden gedaan, maken altijd deel uit van de 

schoolfondsnota. In veruit de meeste gevallen zijn alle activiteiten in de nota meegenomen. Zoals hierboven al 

is aangeven worden een aantal kosten apart in rekening gebracht. Dit kan ook later in het jaar gebeuren, als nu 

nog niet zeker is of de activiteit georganiseerd kan worden. Voor enkele activiteiten betalen de leerlingen zelf 

nog de reiskosten per openbaar vervoer.  
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Kosten Tweetalig Onderwijs (TTO) 

Voor het volgen van het tweetalig onderwijs (tto) vraagt de school een bijdrage: 

- voor leerlingen in de havo/vwo tto-afdeling is de jaarlijkse bijdrage € 200,-. In de examenklassen wordt 

eenmalig een extra bedrag in rekening gebracht voor het International Baccalaureat (IB) certificaat 

English Language and Literature of English B  

- voor leerlingen in de mavo tto-afdeling is de jaarlijkse bijdrage € 150,-. In de derde klas wordt eenmalig 

een extra bedrag van € 80,- in rekening gebracht voor het Anglia certificaat.  

Onze school is een officieel gecertificeerde tto-school. Tto-onderwijs brengt extra kosten met zich mee die niet 

door de overheid betaald worden. Om goed tweetalig onderwijs te kunnen verzorgen, is het noodzakelijk dat 

we deze kosten bij de ouders in rekening brengen. De tto-bijdrage wordt gebruikt voor de scholing van 

docenten, de extra onderwijstijd van leerlingen, tto-activiteiten zoals toneel en de debatwedstrijd, het 

lidmaatschap landelijk netwerk tto, etc. We kunnen tweetalig onderwijs alleen blijven aanbieden en waarborgen als 

ouders de vrijwillige tto-bijdrage betalen. De kosten voor tto kunnen in overleg gespreid worden betaald. Bij 

betalingsproblemen adviseren wij u een beroep te doen op de bijzondere bijstand van de gemeente Almere 

(zie hieronder).  

 

En hoe zit het dan met reizenweken?  

Omdat De Meergronden een school is met een internationaal profiel gaat iedere leerling in principe in leerjaar 

4 op reis. In verband met de coronapandemie hebben we in het najaar van 2021 geen reizenweek gepland. We 

hopen en verwachten in het voorjaar van 2022 alsnog een reizenweek te kunnen organiseren en verwachten 

dan de volgende reizen te organiseren: 

- Reizenweek/activiteitenweek leerjaar 4, schoolbreed (voor niet tto-leerlingen), kosten € 450,-; 

- Tweetalig 3 havo/vwo en tweetalig 4VMBO: reis naar Engeland, kosten € 400,-; 

- 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.). kosten € 550 (inclusief 

internationale week). 

De leerlingen in havo/vwo 5 hebben niet aan de reizen in leerjaar 3 of 4 kunnen deelnemen. We proberen voor 

hen alsnog een reizenprogramma aan te bieden. 

  

We zullen ouders ruim van te voren informeren over het daadwerkelijk doorgaan van deze reizen.  

  

Alle reizen worden dus apart in rekening gebracht.  

 

 

Kan ik een tegemoetkoming studiekosten aanvragen?  

Voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen 

voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding. Indien u voor kwijtschelding in aanmerking wenst te komen, adviseren 

wij u voor plaatsing van de boekbestelling bij VanDijk even contact met de school (zie gegevens van de afdeling 

financiën hieronder) op te nemen. We stellen het op prijs als verzoeken voor kwijtschelding voor 15 september 

worden ingediend. 

 

Bij betalingsproblemen adviseren wij u een beroep te doen op het Fonds ‘Bijzondere bijstand’ van de gemeente 

Almere (https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/bijzondere-bijstand/bijzondere-

bijstand-snelbalie/). Op het ouderportaal vindt u meer informatie over het Fonds Bijzondere bijstand. 

 

Nog vragen?  

Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling financiën van onze school:  Marijke Koppe via 

m.koppe@meergronden.asg.nl of 036-547 27 27. 

https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/bijzondere-bijstand/bijzondere-bijstand-snelbalie/
https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/bijzondere-bijstand/bijzondere-bijstand-snelbalie/
mailto:m.koppe@meergronden.asg.nl
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Kluisverhuur OSG De Meergronden  

Kluisjes kunnen vanaf 25-8-2021 online via SOMtoday worden gereserveerd. De huur voor de kluis bedraagt € 

12,50 per jaar en de borg € 25,-. Er kan zelf een kluisje worden gekozen uit het aantal beschikbare vrije kluisjes 

en betaling gaat snel en simpel via IDeal. De sleutels kunnen eventueel dezelfde dag nog opgehaald worden bij 

het Servicepoint. Makkelijker kunnen we het niet maken. 

 

Aan het einde van elk schooljaar melden we door middel van een herinneringsmail dat de huurperiode van een 

kluisje afloopt. Er is dan de keuze tussen het voortzetten van de huurperiode of stopzetting van de 

huurperiode. Bij verlenging dient opnieuw de huur voor een schooljaar betaald te worden. 

Als er gekozen wordt voor stopzetting van de huurperiode dienen de sleutels ingeleverd te worden op school 

met de barcode uit het herinneringsbericht. Zodra beide sleutels zijn ingeleverd bij het Servicepoint wordt de 

borg teruggestort. 

Alle informatie over de kluisverhuur is te vinden op de webportalen van De Meergronden. 

 

 

Overzicht: Richtbedragen schoolfonds 2020-2021 (bij deelname aan alle activiteiten /diensten exclusief 

kluishuur) 

 

Ouderbijdragen per klas op een rijtje (exclusief reizen en bovenbouw excursies): 

  

Schoolfonds 

regulier 

Brugklas-

kamp 
tto 

tto 

Anglia 

examen 

tto IB 

Examen 
Opmerking 

Leerjaar 1 BBL / KBL  € 125,00   € 75,00          

Leerjaar 1 MH   € 125,00   € 75,00  € 150,00       

Leerjaar 1 HV    € 125,00   € 75,00  € 200,00       

              

Leerjaar 2 BBL / KBL  € 125,00            

Leerjaar 2 MH   € 125,00    € 150,00       

Leerjaar 2 HV    € 125,00    € 200,00       

              

Leerjaar 3 BBL / KBL  €   85,00            

Leerjaar 3 MH   €   85,00    € 150,00 € 80,00     

Leerjaar 3 HV    € 125,00    € 200,00     * excl. Tto Engelandreis 

              

Leerjaar 4 BBL / KBL  €   85,00          * excl. Reizenweek/ excursies 

Leerjaar 4 MH  €   85,00    € 150,00     * excl. Reizenweek/ excursies 

Leerjaar 4 havo  €   85,00    € 200,00     * excl. Reizenweek/ excursies/exchange 

Leerjaar 4 vwo  €   85,00    € 200,00     * excl. Reizenweek/ excursies/exchange 

              

Leerjaar 5 havo  €   85,00    € 200,00   € 235,00 * excl excursies/exchange 

Leerjaar 5 vwo  €   85,00    € 200,00     * excl excursies/exchange 

Leerjaar 6 vwo  €  85,00    € 200,00   € 235,00 * excl excursies 
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Specificatie Schoolfonds regulier 

Kosten 

Bedrag 

onderbouw 

Bedrag 

bovenbouw 

Facilitaire zaken (ongevallenverzekering, etc.) 10,00 10,00 

Leer- en hulpmiddelen (mediatheekvoorziening, proefwerkpapier, 

leerlingenpasje met kopieer/ printtegoed 20,00 20,00 

Mentoraats- en sportactiviteiten  20,00 20,00 

Eén culturele activiteit per leerjaar (voorstellingen  etc.) 15,00 15,00 

Solidariteitsfonds 10,00 10,00 

Internationaliseringsactiviteiten/projectweek (onderbouw) 15,00  

Bijdrage ouderraad 10,00 10,00 

Eén excursie per leerjaar (onderbouw)1  25,00  

Totaal 125,00 85,00 

 
1 We gaan ervan uit dat excursies in het schooljaar 2021/22 weer mogelijk zijn, mocht dat niet het geval zijn, 

dan zal dit deel van de bijdrage worden terugbetaald. 

 

 

 


