Schoolkosten 2018-2019
Het Rietveld Lyceum wil kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs bieden. De kosten hiervoor worden
overwegend door het rijk gesubsidieerd. Schoolboeken en digitale methodes worden bijvoorbeeld gratis ter
beschikking gesteld. De bijdrage van het rijk is niet voldoende om de kwaliteit te bieden die wij nastreven. Om
ons onderwijs en alle activiteiten daaromheen goed te kunnen organiseren, vragen wij van ouders een bijdrage.
Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten waarvoor de school geen bekostiging van de overheid
ontvangt. Dit betreft onder andere de schoolverzekering, het beheer van de garderobekastjes, het gebruik van
de schoolpas, de mediatheek, sportactiviteiten en diploma-uitreikingen. Ouders zijn niet verplicht deze vrijwillige
ouderbijdrage te betalen. De school doet echter wel een dringend beroep op hen dit wel te doen. Mede hierdoor
kan de school de kwaliteit van het onderwijs borgen. Met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad
wordt jaarlijks de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Later dit schooljaar
ontvangt u een e-mail met daarin een betalingsverzoek voor deze vrijwillige ouderbijdrage.
Kosten voor extra schoolactiviteiten
Naast de activiteiten die uit de vrijwillige ouderbijdrage worden bekostigd organiseert het Rietveld Lyceum extra
schoolactiviteiten zoals brugklaskampen, schoolreizen en diverse excursies. De kosten van deze extra
schoolactiviteiten zijn opgenomen in een verzamelfactuur die u binnenkort per e-mail ontvangt. Leerlingen
kunnen niet aan deze activiteiten deelnemen wanneer de kosten daarvoor niet voldaan worden. Verder worden
er voor deelname aan de werkweek, deelname aan de cursus Cambridge Engels en de vrijwillige ouderbijdrage
afzonderlijke facturen verstuurd. Het overzicht van de kosten van deze extra schoolactiviteiten per studie en
leerjaar staat op onze website onder het kopje ‘praktische zaken  downloads’.
Facturering en betaling van schoolkosten
Het Rietveld Lyceum maakt voor het versturen van facturen gebruik van WIS Collect. WIS Collect is een online
facturatie- en betaaldienst. Binnen WIS Collect heeft u een persoonlijke omgeving voor uw kind(eren) met
toegang tot facturen en factuurvoorstellen, U kunt eenvoudig in enkele stappen keuzes maken en direct betalen
via iDEAL. Ook heeft u steeds overzicht over de reeds betaalde schoolfacturen via het online factuurarchief.
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u deze stellen via info@rietveldlyceum.nl.

