Reglement Ouderbijdrage Rijnlands Lyceum Wassenaar 2018-2019

1.

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar neemt zich voor een aantal extra voorzieningen in te
stellen c.q. in stand te houden die de kwaliteit van het onderwijs direct ten goede komen en
vraagt hiervoor een eigen bijdrage aan de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) (verder
genoemd “de ouder”): de ouderbijdrage.

2.

Het bevoegd gezag, vertegenwoordigd door de rector of diens plaatsvervanger, zal,
conform de wet medezeggenschap scholen, de hoogte en besteding van de ouderbijdrage
jaarlijks voorleggen aan de medezeggenschapsraad.

3.

De ouderbijdrage is in beginsel vrijwillig. De toelating van de leerling wordt niet
afhankelijk gesteld van betaling van de ouderbijdrage. De mogelijkheid van gebruik vanuit
de ouderbijdragen te betalen extra voorzieningen, volgt uit betaling van de
ouderbijdrage.

4.

Instemming met de ouderbijdrage zal blijken uit ondertekening door de ouder van de
overeenkomst*. Na ondertekening bestaat de verplichting tot betaling. De
overeenkomst dient in alle gevallen ingevuld, ondertekend en geretourneerd te
worden.

5.

De ouderbijdrage kent een reductieregeling met dien verstande dat de hoogte van de
ouderbijdrage afhankelijk is van het bruto-inkomen van de ouder.

6.

Indien ( ter bepaling van het bevoegd gezag vertegenwoordigd door de rector of diens
plaatsvervanger) in voldoende mate het financieel onvermogen tot betalen is aangetoond,
kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. Een verzoek hiertoe dient
schriftelijk te worden ingediend. Het besluit hieromtrent namens het bevoegd gezag zal
uiterlijk 6 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de ouder worden
medegedeeld.

7.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is per leerling vastgesteld op:
Bruto-inkomen

Categorie

Ouderbijdrage

Tot € 18.000

I

€ 105

€ 18.000 tot 31.000

II

€ 230

Hoger dan € 31.000

III

€ 360

De bijdrage voor de leerlingenvereniging bedraagt € 10,00 per leerling.
8.

De ouder geeft aan welke categorie ouderbijdrage op hem van toepassing is. Indien beide
ouders/verzorgers inkomen hebben geldt het gezamenlijk inkomen als uitgangspunt ter
bepaling van de toepasselijke categorie ouderbijdrage.

9.

De ouderbijdrage wordt uiterlijk voldaan op de eerste vervaldatum (31 oktober 2018)
of in drie termijnen volgens het systeem van automatische incasso. De termijnen
van automatische incasso zijn 31 oktober 2018, 30 november 2018 en 31 januari
2019.

10.

De ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele schooljaar 2018-2019 (van 1 augustus
2018 tot en met 31 juli 2019).

11.

De ouderbijdrage geldt per schooljaar. Er is geen reductie voor leerlingen die gedurende
het schooljaar worden in-, of uitgeschreven.

12.

Afhankelijk van het leerjaar waarin de leerling is ingedeeld wordt de ouder aan het begin
van het schooljaar geïnformeerd over reizen waaraan door de leerling wordt deelgenomen
na het betalen van de daarbij horende reissom. Het overzicht daartoe is in de schoolgids
opgenomen.

13.

De overeenkomst* ouderbijdrage dient in alle gevallen binnen 14 dagen na ontvangst door
de ouder aan de schooladministratie te worden geretourneerd.

*
De overeenkomst ouderbijdrage wordt eenmalig verstrekt bij inschrijving van de leerling op het
Rijnlands Lyceum Wassenaar.

