Reglement ouder- en schoolbijdragen NUOVO (Openbaar Lyceum Zeist) 2021-2022
Dit reglement bevat de afspraken tussen school en ouder(s) omtrent het innen van bijdragen.
Naast een vrijwillige ouderbijdrage int de school ook verplichte bijdragen t.b.v. profiellessen,
praktijkvakken ed. Voor een nadere toelichting op de uitgaven en inkomsten wordt verwezen naar de
schoolgids onder financiën. Door het plaatsen van uw kind op het Openbaar Lyceum Zeist en het
ondertekenen van het bevestigingsformulier/aanmeldingsformulier gaat u akkoord met dit reglement.
Artikel 1
1.1

Vrijwillige ouderbijdrage

De school organiseert extra activiteiten/diensten voor leerlingen waarvoor het bevoegd gezag een
eigen bijdrage van de ouder(s) vraagt, omdat deze activiteiten/diensten niet vergoed worden door de
overheid. In de schoolgids vindt u deze activiteiten/diensten.
De hoogte van de ouderbijdrage is voor het jaar 2021/2022 gesteld op € 120, -.

1.2 De toelating van de leerling tot de school is niet afhankelijk van de onder artikel 1 genoemde
bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. U bent niet verplicht dit deel van de overeenkomst aan te gaan.
Artikel 2
2.1

Verplichte schoolbijdrage (0nderbouwprofielen/introductiedagen /cultuureducatie)

De onderbouw profielbijdrage is voor alle extra activiteiten, materialen en lessen die verband
houden met de keuze van het profiel expressie, sport of Gymnasiumxtra . De hoogte van deze bijdrage
is € 175, -.

2.2 De bijdrage introductiedagen voor de eerste klassen is € 45 -.
2.3 Voor cultuureducatie, aanvullende activiteiten met een algemeen maatschappelijk doel en de
activiteiten CKV wordt een bijdrage van € 17,- gevraagd.
2.4 In diverse schooljaren worden reizen, werkweken, uitwisselingen en/of aanvullende buitenschoolse
activiteiten behorende bij een specifiek cluster georganiseerd. De school spant zich in om de kosten
van deze interessante excursies en reizen te beperken. Deze reizen en excursies worden apart in
rekening gebracht en dienen twee weken voor vertrek te zijn voldaan.
2.5 De leerling kan niet deelnemen aan de niet-betaalde activiteiten/diensten genoemd in dit artikel. De
school spant zich in om vervangende activiteiten/diensten voor de leerling te organiseren op het
tijdstip waarop de leerling niet kan deelnemen, doch dit kan niet gegarandeerd worden.
Artikel 3

Garderobekastje

3.1 Voor het gebruik van een garderobekastje vragen wij een huur van € 15,50 per schooljaar.

z.o.z

Artikel 4

Kwijtschelding

4.1 In bijzondere omstandigheden kan de schoolleiding, al dan niet op verzoek van de
ouders(s)/verzorger(s) de verplichte schoolbijdrage geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.
Voor de leerling die gedurende de looptijd van de overeenkomst de school verlaat is dit niet
mogelijk.

Artikel 5
5.1

Betaling

De bijdragen kunnen desgewenst in 2 termijnen worden betaald. De eerste termijn vervalt op 1
oktober. De tweede termijn vervalt op 1 december. In geval van niet tijdige betaling van de
verplichte schoolbijdrage zal de school de leerling de activiteit(en) onthouden en /of de dienst(en)
weigeren. Artikel 2.5 is in dat geval van overeenkomstige toepassing. Indien betaling niet tijdig is|
ontvangen, om welke reden dan ook, zijn wij gerechtigd om over de niet geïncasseerde bedragen
rente in rekening te brengen vanaf 1 oktober van het lopende schooljaar. De rente is gelijk aan de
wettelijke rente, zoals bedoeld in art. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien ondanks aanmaningen de verplichte ouderbijdrage onbetaald blijft, dan is de school
gerechtigd om tot invordering over te gaan. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zullen in
rekening gebracht worden. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het
openstaande bedrag met een minimum van € 37, -.

5.2

Betaling van de vrijwillige ouderbijdragen en verplichte schoolbijdragen gaat via het systeem
WisCollect. Ouders worden daarover per e-mail geïnformeerd.

