Veel gestelde vragen over jaarlijkse ouderbijdrage USG:
Vraag:
Is de ouderbijdrage verplicht?
Antwoord:
Nee. De bijdrage van 75 € per leerling is vrijwillig. Als het financieel niet haalbaar is mag
u ook niet bijdragen of de betaling spreiden. Het is dan wel handig om even contact met
de school op te nemen i.v.m. de administratie.
Vraag:
Is er ook korting voor U-pashouders?
Antwoord:
De korting geldt niet voor de vrijwillige ouderbijdrage.
Vraag:
Mag mijn kind mee op excursies als er niet betaald is?
Antwoord:
Ja, uw kind mag dan nog wel mee op excursies.
Vraag:
Als ik boeken bestel voor mijn dochter / zoon wordt mij gevraagd of ik een vrijwillige
bijdrage wil leveren voor allerlei zaken als kopiëren etc. Ik heb daar veel geld voor
betaald. Wat is het verschil met de ouderbijdrage?
Waarom is het niet allemaal bij elkaar opgeteld? Waarom zijn er twee vrijwillige
ouderbijdrages? Ik heb dus het idee dat ik al betaald heb.
Antwoord:
Ieder schooljaar vraagt het Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG) een vrijwillige bijdrage
voor een aantal onderwijs gerelateerde kosten, de Vrijwillige onderwijsbijdrage, ook wel
additionele kosten genoemd.
De overheid financiert het grootste deel van de kosten die gemoeid zijn met het
onderwijs. Maar er zijn activiteiten die het USG belangrijk vindt voor goed onderwijs aan
onze leerlingen die niet vergoed worden. Daarom vraagt het USG school een vrijwillige
onderwijsbijdrage, voor deze additionele kosten.
Deze bijdrage is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De wet schrijft voor dat een school u de
gelegenheid biedt om bij ieder onderdeel uit dit overzicht aan te geven dat u het niet wilt
betalen. Dat betekent dat uw kind niet deel kan nemen aan deze activiteit en op school
een alternatieve activiteit moet doen. Het spreekt vanzelf dat wij u uitnodigen om
akkoord te gaan met alle voorgestelde activiteiten. Voor een eventuele toelichting kunt u
de schoolleiding benaderen.
Overigens is de toelating van uw kind niet afhankelijk van de betaling van de additionele
kosten of de vrijwillige ouderbijdrage. De wet schrijft ook voor dat u een
modelovereenkomst krijgt voorgelegd, een overzicht van de additionele kosten waarover
deze vrijwillige onderwijsbijdrage wordt betaald, alsmede een verklaring waaruit blijkt
dat de ouderraad akkoord is met de additionele kosten. Die link vindt u hier:
Goedgekeurde vrijwillige onderwijsbijdrage.
De additionele kosten zijn voor uw gemak opgenomen in de boekenlijst van firma Iddink.
U kunt daar aankruisen of u akkoord gaat met deze kosten.
Het gaat bij deze additionele kosten om kosten als lockerhuur, proefwerkpapier, de
cultuurkaart, de mediatheek, het jaarboek, Compacten en verrijken, Cambridge

spreekvaardigheid, externe onderwijsactiviteiten en veiligheidsmiddelen voor beta
vakken.
De ouderraad van het USG heeft andere doelen dan die door de vrijwillige bijdrage
worden gedekt. De verdeling van de jaarlijkse bijdrage is te zien in de afbeelding
hieronder. In totaal gaat het om een bedrag van circa 52.000 euro per jaar.
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Omdat de ouderbijdrage (ook vrijwillig) wordt beheerd door de ouderraad en ook andere
doelen heeft dan deze bijdrage wordt deze apart geïnd. In de jaarvergadering van maart
2015 is hier een dialoog over gevoerd met de aanwezige ouders. Hieruit hebben we de
conclusie getrokken dat de herkenbaarheid door aparte inning wordt vergroot.
Bijkomende overweging is dat de bestellingen via Iddink ook door leerlingen zelf worden
gedaan, die daarbij zelf bepalen waar vinkjes worden gezet.
Alle ouders kunnen invloed uitoefenen op de besteding van de ouderbijdrage via de
bespreking in de jaarvergadering in maart.

