
 
 

 

Bergen NH, september 2019 

 

 

 

Betreft: ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) 

 

Met uw keus voor de BSG heeft u gekozen voor een school met veel activiteiten. De school 

ontvangt een subsidie van de overheid waarmee zij het reguliere onderwijsprogramma kan 

bekostigen. De extra activiteiten en voorzieningen worden deels gefinancierd via de 

ouderbijdrage, die van de ouders van elke leerling wordt gevraagd. De BSG heeft daarbij 

gekozen voor een “all inclusive” arrangement, waarbij  geen extra kosten in rekening worden 

gebracht (behalve meerdaagse excursies en incidentele klasse-uitjes). Omdat we kritisch 

blijven kijken naar onze uitgaven is het totaalbedrag dit jaar verlaagd naar €150,-. 

 

De BSG maakt deze keuze omdat, in tegenstelling tot veel andere scholen, de BSG het principe 

hanteert dat alle activiteiten en faciliteiten voor alle leerlingen toegankelijk moeten zijn. 

Enerzijds omdat we geen leerlingen uit willen sluiten, anderzijds omdat de activiteiten een 

relevant en verrijkend onderdeel van ons onderwijsprogramma vormen. Hoewel de 

ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, is onze principiële keuze alleen mogelijk bij voldoende 

solidariteit. Wanneer de groep ouders die er voor kiest de bijdrage niet te betalen te groot 

wordt, is de huidige regeling niet meer te handhaven. In dat geval zullen wij gedwongen 

worden leerlingen voor wie niet betaald is, uit te sluiten van bepaalde activiteiten en een 

vervangend programma op school aan te bieden.  

 

Voor dit jaar is de bijdrage, met goedkeuring van de medezeggenschapsraad, uit de volgende 

componenten opgebouwd: 

 

Leer en hulpmiddelen    € 55,- 

Activiteiten (sport, cultureel, enz.)  € 55,- 

Begeleiding en decanaat   € 15,- 

Bijdrage ICT-toepassingen    € 15,-  

Bijdrage kopieer-/administratiekosten € 10,- 

 

Leer en hulpmiddelen 

Onder leermiddelen vallen bijvoorbeeld de materialen voor de creatieve vakken, 
instrumenten voor muziek, de kijk- en luistertoetsen van de moderne vreemde talen, 
extra inventaris en apparaten, antwoordboeken, abonnementen en de toetsen van het 
Cito Volg- en Adviessysteem. 



 

Activiteiten 

Onder deze activiteiten vallen bijvoorbeeld de sportactiviteiten in het begin van het vierde 

jaar, een deel van de kosten voor de weerbaarheidstraining Rots en water, de cultuurkaart die 

elke leerling ontvangt en de verschillende excursies naar onder andere Amsterdam, Haarlem, 

Rotterdam en Leiden. Daarnaast zijn ook de workshops en practica tijdens de activiteitendagen 

en keuze-uren, theatervoorstellingen, schoolconcerten en een deel van de schoolfeesten een 

onderdeel van de activiteiten. 

 

Begeleiding en decanaat 

Hieronder vallen activiteiten voor de profiel- en studiekeuze en daarvoor benodigde testen en 

onderzoeken.  

 

Bijdrage ICT-toepassingen 

Naast een continue versterking van ons (draadloze) netwerk worden ieder jaar een aantal 

klassensets Chromebooks aangeschaft ter ondersteuning van de lessen.  Een bijdrage van 15 

euro per leerling dekt slechts een deel van deze kosten. 

 

Bijdrage kopieer-/administratiekosten 

Deze bijdrage spreekt voor zich en de werkelijke kosten zijn vele malen hoger dan 10 euro. Alle 

leerlingen ontvangen bij de start van het schooljaar een print- en kopieertegoed op hun 

schoolpas. 

 

Naast bovenstaande posten zijn er ook tal van extra voorzieningen die niet in de ouderbijdrage 

verwerkt zijn, zoals de kosten voor de assistentie bij de creatieve vakken, het toezicht in de 

studieruimte, het extra vak dat alle vmbo-tl leerlingen volgen en het extra aanbod binnen BSG-

uren voor de leerlingen uit de brugklas en de vierde klassen van de havo en het atheneum. 

 

Het innen van de ouderbijdragen wordt door school zelf gedaan. Via een directe link naar een 

beveiligde webportal  kunt u kiezen hoe u wilt betalen en of u dit in meerdere termijnen wilt 

doen. Betalen met iDEAL behoort ook tot de mogelijkheden. Meer informatie over betalen is in 

de bijlage te vinden. 

 

Wanneer u de bijdrage niet kunt betalen, is er de mogelijkheid een beroep te doen op de 

gemeente waar u woont. Mocht u er bewust voor kiezen om de vrijwillige ouderbijdrage niet 

te betalen, dan hoor ik graag uw overwegingen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

ir. J.G.W. Borsboom  

plv. rector Berger Scholengemeenschap 

borsboom.j@berger-sg.nl 

 
  



Bijlage: betalen met WIS Collect 

 
De Berger Scholengemeenschap maakt gebruik van het digitale factureringsprogramma  

WIS Collect. Op het moment dat er een factuur voor u is aangemaakt, ontvangt u een e-mail 

met een directe link naar deze factuur. U hoeft niet apart in te loggen en ontvangt daarom ook 

geen inlogcodes. Wanneer u technische problemen ondervindt, verzoeken wij u contact op te 

nemen met mevrouw Meeter van de financiële administratie. Zij is per e-mail te bereiken via 

meeter.m@berger-sg.nl. 

 

Om de ouderbijdrage te betalen klikt u op ‘Afrekenen’ en vervolgens op ‘Volgende’. In het 

volgende scherm kunt u aangeven hoe u gaat betalen (iDEAL of overboeking) en in hoeveel 

termijnen (één of vier). Tenslotte vinkt u het vakje ‘Ondertekening’ aan en klikt u weer op 

‘Volgende’. Nu u de betaling heeft bevestigd, heeft u nog 14 dagen om de betaling af te 

ronden. In het geval van een overboeking ontvangt u een factuur met alle betalingskenmerken 

in uw mailbox. 

 

Wanneer u de ouderbijdrage niet kan of wil betalen, kunt u dat ook binnen WIS Collect 

aangeven. In dat geval kiest u ook voor ‘Afrekenen’, maar nu haalt u het vinkje voor 

‘Ouderbijdrage 2019-2020’ weg voordat u op ‘Volgende’ klikt. Vervolgens klikt u op ‘niets 

factureren’. Tenslotte vinkt u het vakje ‘Ondertekening’ aan en klikt u weer op ‘Volgende’.  

Er bestaat er ook de mogelijkheid een slechts gedeelte van de ouderbijdrage te betalen. Ook in 

dat geval kan u contact opnemen met mevrouw Meeter. 

 

In de loop van het jaar zult u mogelijk ook facturen ontvangen waarbij het niet mogelijk is het 

vinkje weg te halen. In dat geval gaat het om facturen waarvan u op een andere manier al 

aangegeven hebt deze te gaan betalen, zoals bijvoorbeeld bij meerdaagse excursies.  

 

Hier vindt u een link naar een Instructievideo voor ouders. 

https://vimeo.com/133035617

