
 

 
 

 

 Doetinchem, 10 februari 2023 Aan de ouder(-s), verzorger(-s) van alle  

 leerlingen van het Rietveld Lyceum 

 

 

 

 

Referentie: 2023-005/Brnm/Wlta/Hrni 

 

Betreft: ouderbijdrage voor schooljaar 2022 - 2023 

 

 

 

Geachte ouder(-s), verzorger(-s), 

 

Het Rietveld Lyceum vraagt ouder(-s), verzorger(-s) een bijdrage om onze leerlingen meer te 

kunnen bieden dan het reguliere onderwijsprogramma. De bekostiging die de school van de 

overheid ontvangt, is hiervoor niet toereikend.  

 

Ouderbijdrage 

Om ons onderwijs en alle activiteiten daaromheen goed te kunnen organiseren, vragen wij van 

ouder(-s), verzorger(-s) een bijdrage. Deze ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar € 82,50 per 

leerling. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft met de hoogte en de 

besteding van het bedrag ingestemd. 

 

Op de volgende pagina ziet u waaruit de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022 - 2023 is 

opgebouwd. De vermelde bedragen zijn een gemiddelde over alle leerjaren. 

 

Facturering ouderbijdrage 

U ontvangt binnenkort via ons online facturatie- en betaaldienst WIS Collect een email met 

daarin een link. Daarmee kunt u de factuur ‘Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023’ voldoen. 

 

Wij wijzen u erop dat het betalen van deze ouderbijdrage niet verplicht is. Het niet voldoen van 

de bijdrage leidt ook niet tot het uitsluiten van leerlingen van schoolactiviteiten. Wij doen echter 

wel een dringend beroep op ouder(-s), verzorger(-s) om  een financiële bijdrage te leveren zodat 

het Rietveld Lyceum onderwijs en activiteiten van hoge kwaliteit kan blijven bieden.  

 

Het is ook mogelijk om een deel van de ouderbijdrage te betalen als dit beter bij uw financiële 

situatie past. U kunt ten behoeve hiervan het bedrag van de ouderbijdrage aanpassen in WIS 

Collect. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aanvullende vragen 

hebben over het bovenstaande dan kunt u deze stellen via info@rietveldlyceum.nl . 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten Brinkhof, locatieleider 

Alice Wolterinck, afdelingsleider 

 

 

 Vondelstraat 5 

7002 AN Doetinchem 

T: (0314) 32 67 48 

E: info@rietveldlyceum.nl 

 

Telefax (0314) 36 27 76 

mailto:info@rietveldlyceum.nl


 

Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 

Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 23-11-2022 

Vastgesteld door de (oudergeleding van de) MR d.d. 01-02-2023 

Totstandkoming 

De vrijwillige ouderbijdrage dient ter dekking van kosten die gemaakt worden voor het 

organiseren van het onderwijs en extra faciliteiten op en rond school waarvoor de school van 

het rijk geen bijdrage ontvangt. De ouderbijdrage wordt altijd vastgesteld met instemming van 

de oudergeleding van de MR. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt in het voorjaar van 2023 

aan ouder(-s), verzorger(-s) in rekening gebracht. Per categorie zijn één of enkele voorbeelden 

genoemd. 

 
  Bedrag 

  

Informatie € 4,00 

Bijvoorbeeld extra ICT-service, wifipunten   

Cultuur € 5,25 

CJP-Pas   

Sport € 12,25 

Bijvoorbeeld sportoriëntatie, externe sportlocaties, toernooien, materialen   

Ondersteunende leermiddelen algemeen € 37,15 

Bijvoorbeeld kopieerkosten, examenpapier, schoolpas, verbruiksmaterialen   

Projecten/activiteiten € 15,60 

Bijvoorbeeld leerling-initiatieven, maatschappelijke initiatieven, examenkosten   

Mediatheek € 5,35 

Bijvoorbeeld boeken en andere materialen, bibliotheeksoftware en licenties   

Keuken € 2,90 

Bijdrage catering   

  € 82,50 

 
 


