INFORMATIE 2021-2022

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage wordt gebruikt om een aantal extra faciliteiten
te bieden aan onze leerlingen. Deze faciliteiten zijn erop gericht
om enerzijds het onderwijs- en leerproces te verdiepen en ander
zijds een aantal sociale activiteiten te organiseren. Denk daarbij
aan extra lessen in het kader van leerlingbegeleiding, excursies,
de mediatheekvoorziening en extra gebruiksmaterialen voor
de handvaardigheids- en bètavakken (zie ook de achterkant
van deze sheet).
Deze extra activiteiten en leermiddelen dragen bij aan een nog
betere ontwikkeling en plezierige schooltijd van uw kind.

SCHOOLFONDS
Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen omdat deze
hun draagkracht te boven gaat, kunnen een beroep doen op
het schoolfonds. Een schriftelijk en met redenen omkleed
verzoek hiertoe kan bij de rector worden ingediend. Uiteraard
is privacy gewaarborgd.

WANNEER WORDT GEEN VRIJWILLIGE OUDER
BIJDRAGE GEVRAAGD?
Er wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd over de volle
maanden waarin geen onderwijs op het Rijnlands Lyceum is
gevolgd. Dit kan het geval zijn indien een leerling:
▶ in de loop van het schooljaar de school verlaat;
▶ in de loop van het schooljaar wordt ingeschreven.
Eventueel teveel betaalde vrijwillige ouderbijdrage wordt
gerestitueerd.

OVER WELKE PERIODE WORDT DE VRIJWILLIGE
OUDERBIJDRAGE BETAALD?
De vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald voor een schooljaar
dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

WAT IS DE HOOGTE VAN DE VRIJWILLIGE OUDER
BIJDRAGE?
Per cursusjaar wordt per leerling een bedrag vastgesteld. Voor
het schooljaar 2021-2022 is dit € 150,-. Jaarlijks wordt de
begroting en verantwoording van de vrijwillige bijdrage met
de ouderraad besproken. Van belang is natuurlijk dat u inzicht
heeft in de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Vandaar
het overzicht op de achterzijde.

SPONSORING EN FONDSENWERVING
Onze school zoekt materiële en/of financiële ondersteuning bij
particuliere bedrijven en instanties. Inkomsten uit deze bronnen
vormen een welkome aanvulling op de overheidssubsidies en
andere fondsen (zoals ouderbijdragen) en stellen onze school in
staat zich te onderscheiden op aspecten die de aantrekkelijkheid
van de school voor ouders en leerlingen vergroten. Deze vorm
van aanvullende fondsenwerving past bij het private karakter
van de Rijnlandse Scholengroep. De regeling sponsoring en
fondsenwerving kan bij het secretariaat van de school worden
opgevraagd.

EXTRA PARTICULIERE BIJDRAGE
Ons gedegen onderwijsprogramma bieden wij op een aantrekke
lijke wijze aan. Toch blijft er voor een school altijd veel te wensen
over. Veel van die wensen hebben we kunnen realiseren doordat ouders hun waardering voor de school hebben getoond
door een financiële schenking.

OVERIGE KOSTEN
Naast de vrijwillige ouderbijdrage moet gerekend worden op
overige kosten. Deze kosten, voor uitwisselingen en buitenlandse
reizen, worden u apart in rekening gebracht. Ook moet u rekenen
op bijkomende kosten zoals huur van een locker (€ 15,-).

BIJDRAGE TWEETALIG ONDERWIJS (TTO)
Naast de vrijwillige ouderbijdrage is er een verplichte bijdrage
tweetalig onderwijs.
Voor het schooljaar 2021-2022 is deze vastgesteld op € 340,voor de tweetalige onderbouwklassen.
De bijdrage voor de bovenbouwklassen is € 450,- in verband
met het International Baccalaureate examen (IB). De bijdrage
dient voldaan te zijn voor de aanvang van het schooljaar.
De ouders van de tweetalige leerlingen ontvangen dus naast
de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage ook een factuur
voor de tweetalige bijdrage. Onlosmakelijk deel van de tweetalige opleiding zijn de buitenlandse reizen. De kosten daarvan
worden apart in rekening gebracht. In het eerste jaar bedragen
die kosten bij benadering € 150,-, in het tweede jaar eveneens
€ 150,- en in het derde jaar € 300,-.
In de bovenbouw gaan de tweetalige vwo-leerlingen door met
de tto-opleiding waaronder het IB programma. Voor de havo is
dit programma in ontwikkeling. Buitenlandse reizen worden in
de bovenbouw apart gefactureerd.

het aanbieden van tweetalig onderwijs. Het is een bijzondere
vorm van bestaande onderwijsrichtingen. Het afwijkende curri
culum brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten krijgt de
school niet door de overheid vergoed. Om deze waardevolle
onderwijsvorm te blijven aanbieden worden de kosten van een
tweetalige opleiding doorberekend aan de ouders in de vorm
van een zogenoemde verplichte ouderbijdrage.
Alle kosten die voortvloeien uit het tweetalig curriculum worden
kostendekkend doorberekend. Het Rijnlands Lyceum Sassen
heim wil graag deze vorm van extra uitdagend en waardevol
onderwijs aanbieden. Uitsluiting om financiële redenen van
leerlingen die deze zeer uitdagende vorm van onderwijs aan
willen en kunnen gaan, moet daarbij voorkomen worden.
Indien de hoogte van de bijdrage een overweging dreigt te
worden om niet aan het tweetalig onderwijs deel te nemen, dan
stelt de school een gesprek hierover bijzonder op prijs.
Ook wordt gewezen op de Bijzondere Bijstand via de gemeente.
Verder kan Stichting Leergeld (www.leergeld.nl) wellicht een
oplossing bieden.

FINANCIERING VAN TWEETALIG ONDERWIJS

LEERLIJN SPORT- EN LEERLIJN EXPRESSIEB IJDRAGE

Een ouderbijdrage, vrijwillig of verplicht, mag nooit leiden tot
uitsluiting, vindt het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Uitsluiting
om financiële redenen van ons tweetalig onderwijs wil de school
dan ook voorkomen.
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim ziet een grote meerwaarde in

Aanvullend op de vrijwillige ouderbijdrage komt er een verplichte bijdrage voor de Leerlijn Sport € 145,- en voor de
Leerlijn Expressie € 145,- bij. Deze dient voldaan te zijn bij
de start van het schooljaar.

IN CURSUS 2020-2021
Steunlessen Nederlands, Engels, Frans, Duits en wiskunde
in onderbouw (12 lessen per week)
Onderwijsactiviteiten buiten de klas, bijvoorbeeld
excursies, culturele en sportieve activiteiten
Bijdrage in de leermiddelen. Dat betreft afschrijving
van algemene (kostbare) leermiddelen en kosten van 		
gebruiksmaterialen voor de diverse vakken. Het Rijnlands
Lyceum Sassenheim heeft ervoor gekozen om bij veel
vakken nadrukkelijk MEER dan het minimaal vereiste aan
te bieden en de diverse extra gebruiksmaterialen voor 		
vakken als te/ha/na/sk/bi/Science NIET afzonderlijk per 		
vak in rekening te brengen
Kosten mediatheek. Hierin begrepen zijn de kosten van 		

de medewerkers die in de mediatheek werkzaam zijn 		
zodat de mediatheek van 8.30 uur tot 17.00 uur voor
de leerlingen beschikbaar is
Kosten van de LLV (Leerlingenvereniging), inclusief de 		
begeleiding daarvan door drie docenten
Kosten informatieavonden
Kosten diploma-uitreikingen
Informatievoorziening ouders
Verzekering voor de leerlingen
Fietsenstalling en het toezicht er op
Administratiekosten in verband met de vrijwillige en
verplichte ouderbijdrage en werkweken.

