
Deze tekst wordt zo spoedig mogelijk aangepast n.a.v. de aangepaste Wet 
vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u nu al vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? 
Wij verwijzen u graag naar de informatie van de overheid over de vrijwillige 

ouderbijdrage.  
 

Aan de ouders van leerlingen van het Erasmus College 
 

 
Zoetermeer, augustus 2022 

 

 
Onderwerp: Toelichting schoolkosten cursusjaar 2022/2023 

 

 
Geachte ouders/verzorgers, 

 

 
In de zomervakantie heeft u de boeken voor de cursus 2022/2023 die u via Van Dijk Educatie 

(www.vandijk.nl) heeft besteld ontvangen, of zult u binnenkort ontvangen. De boeken en het 

lesmateriaal worden door het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen tot een maximumbedrag 

vergoed aan de school. Voor u betekent dit dat de boeken ‘gratis’ verstrekt worden. Aangezien boeken 

duur zijn, let van Dijk Educatie bij het weer inleveren van de boeken aan het einde van het schooljaar 

goed op eventuele beschadigingen, waarvoor u zo nodig een rekening krijgt. Het is dus belangrijk uw 

kind erop te wijzen dat zorgvuldig met de boeken wordt omgegaan. 

Dit jaar zullen de wendagen voor de brugklassen (woensdag 24 augustus t/m vrijdag 26 augustus 2022) 

op locatie bij een Stayokay hostel of andere jeugdherberg zijn. 

Voor de inning van een aantal specifieke uitgaven ontvangt u van ons via Wis Collect een (digitale) 

factuur. Voor de eerste klassen betreft dat de kosten van deelname aan de wendagen, algemene 

schoolkosten, de contributie voor de oudervereniging, de bijdrage voor de ludieke week, bijdrage emc² 

klas (alleen voor leerlingen uit deze afdeling) en bijdrage Sport Academy (alleen voor deelnemende 

leerlingen). Specificatie van deze bedragen vindt u in bijlage 5. 

De algemene schoolkosten gelden voor alle leerlingen en worden niet-kostendekkend aan u 

doorberekend. Het gaat dus om een bijdrage aan die kosten. Dit betreft gebruik van leerlingenprinters 

en printerpapier, de fietsenstalling met toezicht, het schoolpasje voor deelname aan activiteiten, het 

maken van excursies, de Cultuurkaart/CJP pas, de schoolverzekering en het beschikbaar stellen van 

een schoolkluisje. Voor een nadere motivering van de wendagen en van de Ludieke Week, werkweken, 

4vwo project en buitenlandse reizen, verwijs ik u naar de bijlage. 

U ontvangt tevens van de school een (digitale) factuur voor betaling van de ouderbijdrage, die 

bestemd is voor de bekostiging van onze daltonwerkwijze en waaruit een groot aantal voorzieningen 

en activiteiten worden betaald die het Erasmus tot het Erasmus maken en die de overheid niet 

vergoedt. Het bedrag van deze bijdrage is voor het schooljaar 2022/2023 met instemming van de 

Oudergeleding van de MR vastgesteld. Dit bedrag is te vinden in bijlage 5. Een overzicht van 

activiteiten en voorzieningen die hiervan bekostigd worden, ziet u terug in de bijlagen. De bestedingen 

worden na afloop van het schooljaar verantwoord aan de Oudergeleding van de MR en aan de Ouder 

Vereniging. Voor een verantwoording van uw contributie aan de Ouder Vereniging verwijs ik u naar 

de bijlagen. Tevens factureren wij op verzoek van de Oudervereniging ook uw contributie aan hen. 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-e2e5101e31bb4c7e6e6e428fdc4eb3c815b13c8d/1/pdf/Visual-vrijwillige-ouderbijdrage.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-e2e5101e31bb4c7e6e6e428fdc4eb3c815b13c8d/1/pdf/Visual-vrijwillige-ouderbijdrage.pdf
http://www.vandijk.nl/


Wij realiseren ons terdege dat dit geen geringe bedragen zijn en we blijven dan ook ons best doen om 

zo efficiënt mogelijk om te gaan met de middelen en kostenbesparingen door te voeren waar dit 

verantwoord mogelijk is. 

Zijn er nog meer kosten waar u gedurende de schoolcarrière van uw kind mee te maken krijgt, afgezien 

van de door uw kind aan te schaffen schriften, pennen e.d.? In de derde klas is een werkweek gepland 

(ca. € 220) en in 4 havo/5 vwo een reis naar het buitenland (variërend bedrag al naar gelang 

bestemming van ca. € 550 tot ca. € 725. In 4 vwo is er een stedenproject, gericht op oriëntatie op 

hoger onderwijs (€ 67,50). Een overzicht van de schoolkosten gedurende de gehele schoolcarrière treft 

u aan in de bijlagen. Wat er wel of niet door kan gaan is natuurlijk afhankelijk van de regelgeving 

rondom COVID en wat op dat moment verantwoord wordt geacht. 

Het Erasmus College stelt zich op het standpunt dat alle leerlingen in de gelegenheid moeten zijn 

gebruik te maken van het onderwijsaanbod van de school en dat financiën hiervoor geen belemmering 

moeten opwerpen. Wij wijzen u dan ook op de mogelijkheid indien u daarvoor in aanmerking komt 

gebruik te maken van de landelijke “Regeling tegemoetkoming Ouders”. Deze tegemoetkoming kunt 

u aanvragen via de Informatie Beheer Groep (www.duo.nl). Daarnaast heeft het Erasmus College een 

solidariteitsfonds voor ouders waarop ouders een beroep kunnen doen. Het fonds is bedoeld om bij 

te dragen aan ouderbijdragen, excursies, reizen en overige schoolactiviteiten. Ook heeft u de 

mogelijkheid om via de afdeling financiën eventueel een gespreide betalingsregeling te treffen. U kunt 

er dan voor kiezen om de factuur in termijnen te betalen. 

 
Deze brief informeert u over de schoolkosten van het Erasmus College gedurende de schoolcarrière 

van uw kind op grond van afspraken met de oudergeleding van de MR over verantwoording van de 

kosten van onderwijs. Een van de afspraken met hen is dat we ouders niet confronteren met 

ondertekening van een zogenaamde jaarlijkse “Overeenkomst Ouderbijdragen”. De school heeft wel 

een overeenkomst opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe we omgaan met deze ouderbijdrage. Dit 

reglement is ook opgenomen in de bijlagen. 

 
Het Erasmus College prijst zich gelukkig met de betalingsdiscipline van de ouders. In incidentele 

gevallen sturen wij de ouders na afloop van de gestelde betalingstermijn een herinneringsbrief (via 

Wis Collect). Heeft u vragen over deze kosten, of wilt u nadere afspraken maken over de betaling van 

deze kosten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze financiële administratie via 

debiteuren@erasmuscollege.nl of via telefoonnummer: 079 – 33 19 204. 
 

Ik hoop dat u middels deze brief voldoende geïnformeerd bent. Mocht u nog vragen hebben over de 

inhoud van deze brief, dan verzoek ik u contact op te nemen met de financiële administratie via de 

receptie. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

R. Rot Directeur/bestuurder 
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Bijlage 1 Wendagen 
 
 

De overgang van basisschool naar school voor voortgezet onderwijs blijkt best een grote stap te zijn. 

De vertrouwde klasgenoten gaan naar verschillende scholen. De school is groter. Kinderen krijgen 

geen les meer van een ‘juf’ of ‘mees’, maar van vele docenten. De spelregels op een school voor 

voortgezet onderwijs zijn anders en dus nieuw. De nieuwe klasgenoten komen van verschillende 

scholen uit Zoetermeer en daarbuiten. Ze krijgen te maken met huiswerk voor verschillende vakken. 

Behoorlijk wat vakken zijn nieuw. Kinderen krijgen ook te maken met een lesrooster. De leerlingen 

van groep 8 waren de oudsten en nu zijn ze ineens weer de jongsten. Ze moeten vaak wat verder 

fietsen om op school te komen. De nieuwe brugklasser heeft ineens te maken met een goed gevulde 

schooltas met boeken, die hij niet allemaal elke dag nodig heeft. Het gebouw is ook nieuw voor hen 

en groter dan ze gewend waren. 

Op het Erasmus krijgen ze ook te maken met daltonuren, kluisjes, een plek in de fietsenstalling, een 

printaccount, een mentor, een sectordirecteur, een teamleider en na enige tijd ook met allerlei 

informatie over activiteiten waaraan ze mee kunnen doen. Dat zijn veel ‘nieuwe dingen’ voor een kind; 

allemaal veranderingen. 

Wij willen die veranderingen zo goed mogelijk begeleiden om daardoor onze nieuwe leerlingen zich 

zo snel mogelijk op hun gemak te laten voelen. Daarvoor gebruiken wij de wendagen. Deels doen we 

dat op school, als de overige leerlingen nog geen lessen hebben in het gebouw. Ze leren dan de school 

kennen, de conciërges en alle mogelijke plekken die van belang zijn om te kennen. Ze leren de 

lokaalnummers te ‘lezen’, de plekken waar ze iets kunnen kopiëren of printen, waar de toiletten zijn, 

de bibliotheek, de receptie, hun teamleider en nog veel meer. De schoolfotograaf maakt een 

klassenfoto en een individuele foto, o.a. voor op hun schoolpasje. 

Naast deze praktische zaken hechten wij er veel belang aan dat de kinderen elkaar snel en goed leren 

kennen. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de mentor. Die heeft al op de basisschool kennis gemaakt 

met zijn nieuwe leerlingen en informatie gekregen van de meester of juf van groep 8, maar echt goed 

kennen, doet hij of zij de nieuwe kinderen nog niet. Normaal gesproken gebeurt dat een paar dagen 

buiten de school, “24 uur per etmaal”, met elkaar leven, leren, sporten, eten en samenwerken de 

beste en de snelste manier is om de klasgenoten aan elkaar te laten wennen, elkaar te leren kennen, 

te zien hoe zij zich gedragen (‘rustig’, ‘druk’, ‘wat teruggetrokken’, etc.). Voor de mentor en de andere 

begeleidende docenten, die normaal ook aan de klas lesgeven, is het een uitermate effectieve manier 

om de leerlingen snel en goed te leren kennen. Dat komt de begeleiding van onze nieuwe leerlingen 

zeker ten goede. 

Daarom gaan we al meer dan 40 jaar met onze brugklassen gedurende de 1e week van het schooljaar 

van woensdag tot en met vrijdag naar ‘buiten’. We doen dat door per 2 of 3 klassen een jeugdherberg 

(Stayokay hostel) te reserveren ergens in Nederland. Daar is ruimte en gelegenheid om de 

daltonwerkwijze in alle rust te oefenen, om in de nabijheid te sporten en om elkaar via allerlei 

spelvormen beter te leren kennen. Over de bestemming van uw kind heeft u al apart een brief 

ontvangen. 

Per klas zijn minimaal twee begeleiders aanwezig. Daarnaast gaan ook per klas twee leerling- 

mentoren uit de bovenbouwklassen mee. 



Bijlage 2 Projectenweek in mei 
 
 

Het Erasmus College is zoals u weet een daltonschool en een samenwerkingsschool. Wij willen onze 

leerlingen niet alleen opleiden voor het behalen van het diploma dat past bij hun mogelijkheden, maar 

hen ook zelfstandigheid leren ontwikkelen, leren samenwerken, hen mogelijkheden bieden om buiten 

de grenzen van het dagelijkse klassenverband kennis te maken met verschillen en hen leren hun 

talenten te ontdekken. Dat probeert de school te bereiken door de combinatie van de 

daltonwerkwijze, door vele sportieve en creatieve activiteiten aan te bieden en door middel van de 

projectweek in mei. Deze week kent voor de opeenvolgende leerjaren een opbouw, waarin we de 

eerste twee jaar binnen de school grenzen verkennen (De Ludieke Week), het 3e jaar buiten de school 

grenzen verkennen (de werkweek) en in de bovenbouw buiten Nederland grenzen verkennen (de 

buitenlandse reizen). De Ludieke Week is vooral gericht op talenten ontdekken, samenwerken en 

presenteren. De werkweek is gericht op zelfstandigheid leren, samenwerken en schoolkennis in de 

praktijk. De buitenlandse reizen zijn gericht op zelfstandigheid leren, samenwerken en cultuurkennis 

en cultuurervaring in breder verband. 

 

Ludieke Week 

In de maand mei organiseert het Erasmus al sinds de oprichting de Ludieke Week. In deze week wordt 

er geen les gegeven volgens het gewone rooster. De 1e en de 2e klas leerlingen krijgen in deze week de 

gelegenheid om op basis van intekening deel te nemen aan ca. 40 verschillende “ludieke” projecten op 

school. Vrijwel al deze projecten zijn creatief of sportief van aard. Er worden kleine theatertjes en 

restaurantjes gebouwd, er wordt mode gemaakt en getoond, muziek en toneel gespeeld, decors 

gebouwd, sport gedaan, filmproducties gemaakt, een krant in elkaar gezet, gekookt en gebakken, 

getekend, muziek en dans workshops gehouden, sport-clinics en musicallessen gegeven en nog veel 

meer. We willen daarmee leerlingen de gelegenheid geven hun talenten te ontdekken, zonder de 

dwang van het gewone lesrooster. Docenten, andere medewerkers, oud-leerlingen, ouder- 

vrijwilligers, studenten en ingehuurde krachten verzorgen deze activiteiten. 
 

Werkweken 

In dezelfde week als de projecten van de Ludieke Week, gaan onze derde klas leerlingen op werkweek 

naar een bestemming in Nederland of nar de Ardennen. Leerlingen verblijven dan in jeugdherbergen, 

huisjes, een schip of in tenten, al naar gelang de aard van de betreffende werkweek. Het programma 

is educatief van aard, gericht op samenwerkingsprojecten en wil leerlingen een gebied van Nederland 

beter leren kennen. Er vinden excursies plaats, er wordt gekookt, gesport en er vindt verslaglegging 

plaats. Leerlingen uit alle 3e klassen kunnen intekenen naar welke bestemming ze willen gaan. 

Leerlingen uit verschillende klassen en afdelingen leren elkaar daardoor beter kennen, o.a. leerlingen 

waarmee ze enige maanden later – in het nieuwe schooljaar in de klas komen. Leerlingen leren tijdens 

deze werkweken hun blikveld te verbreden. Per bestemming gaan maximaal ca. 45 leerlingen mee, 

begeleid door vier docenten. 

 

4 vwo project 

In dezelfde week als de projecten van de ludieke Week voor de 1e en 2e klassen en de werkweken voor 
de 3e klassen, gaan de leerlingen van 4 Vwo op excursie naar een studentenstad in Nederland. Deze 
week is gericht op het verkennen van een universiteitsstad, mede met het oog op oriëntatie op 
toekomstige studiekeuze. De mentoren van 4 Vwo bereiden dit project voor en begeleiden de 
leerlingen samen met collega’s. 



Buitenlandse reizen 

In dezelfde week als de projecten van de ludieke week voor 1e en 2e klassen, de werkweken voor de 

3e klassen en het 4 Vwo project, is er een buitenlandse reis voor leerlingen van 4 Havo en 5 Vwo. Al 

deze reizen zijn gericht op grens overstijgende ervaring op cultureel gebied, waarin elke reis zijn eigen 

accenten heeft, meer sportief (bv. Barcelona) of meer cultureel (bv. Rome/Italië). Steden en 

landschappen worden cultureel verkend. Leerlingen worden in aanraking gebracht met kunst, 

architectuur, historie, taal, eten en drinken en gewoontes van een ander land. Groepjes leerlingen 

bereiden de reis inhoudelijk voor een deel zelf voor. De reizen worden inhoudelijk gedegen voorbereid 

door docenten en voor besproken met de leerlingen. Leerlingen kunnen via intekening hun voorkeur 

kenbaar maken. 
 

Concentratie van projecten 

Leerlingen van examenklassen bereiden zich tijdens deze projectenweek van het Erasmus voor op de 

examens o.a. door examentraining op school die eind deze week of de week daarop beginnen. Door 

het concentreren van al de bovengenoemde projecten in een week zijn alle medewerkers beschikbaar 

als projectbegeleider. Door het concentreren van al deze projecten vindt buiten deze week om geen 

uitval plaats van lessen ten gevolge van afwezige docenten die een werkweek of reis begeleiden. Door 

het concentreren van al deze projecten in deze week, kunnen alle ruimten en faciliteiten in de school 

ingezet worden voor de projecten van de Ludieke Week voor 1e en 2e klassen. 



Bijlage 3 Contributie oudervereniging 
 

De oudervereniging ondersteunt van harte de doelstelling van het Erasmus College dat de school op 

meer gericht dient te zijn dan het behalen van het diploma alleen. De school is er ook om andere 

talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Er gebeurt daarom o.a. veel aan muziek, toneel, sport en 

andere activiteiten. Al deze activiteiten dragen bij aan samenwerken, talentontwikkeling, het 

stimuleren van sociale vaardigheden en het verlagen van mogelijke drempels. 

Wij realiseren ons zeer dat onze kinderen het mede zo goed naar hun zin hebben op het Erasmus 

dankzij de vele activiteiten en faciliteiten. Mede hierom gaan onze (en uw) kinderen met plezier naar 

hun school. De ouders in het bestuur van de Oudervereniging richten zich daarom op actieve bijdrage 

aan het ondersteunen van deze doelstelling, zowel financieel als in menskracht. Om onze inzet mede 

mogelijk te maken, kunnen we niet zonder uw financiële bijdrage. 

Daarmee wordt jaarlijks veel mede mogelijk gemaakt. Een opsomming: 

Culturele activiteiten zoals: 

- Literair Concours (leerlingen worden gestimuleerd tot het maken van proza, een gedicht, 

cabaret, toneel, een column of een tekening) met als prijs “Het Schooljuweel” (een kunstwerk 

dat gemaakt wordt door een leerling) 

- Cabaret (aankomende cabaretiers geven een voorstelling op school; leerlingen betalen een 

gereduceerde entreeprijs) (bekende cabaretiers als Kees van Kooten, Hans Teeuwen, Jochem 

Meijer en Jules Deelder traden hier ooit op...) 

Andere activiteiten zoals: 

- Organiseren van een thema-avond voor ouders en docenten met een inleiding door een 

gastspreker over een actueel onderwerp. 

- Mede onderhouden van de website. 

- Adviseren over aanvragen voor het reisfonds, dat wordt gevoed uit het solidariteitsfonds (onder 

motto: “Jullie op reis en zij/hij ook!”). 

- Medewerking aan het Open Huis met informatie voor ouders van groep 8 

- Mede organiseren van een ouderfeest tijdens het lustrum van de school. 

- Financieren van het Jaarboek, dat eindexamenkandidaten cadeau krijgen. 

- Meefinancieren (en helpen maken) van de zogenaamde Gaudi-banken in het nieuw ingerichte 

terrein om de school (mede ontworpen en uitgevoerd door leerlingen). 

- Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie over zaken die ouders belangrijk vinden. 

- Het leiden van een project “The Breakfast Club” tijdens de Ludieke Week, waarin het belang 

van goede voeding en een juist eetpatroon op een leuke en toegankelijke manier onder de 

aandacht werd gebracht. 

Daarnaast heeft de oudervereniging verschillende buitenobjecten mogelijk gemaakt zoals de 

verschillende sportveldjes, tafeltennistafels en de tent. 

Wij vertegenwoordigen alle ouders en helpen als vrijwilliger. Een kop koffie, een drankje en veel 

waardering en plezier krijgen we daarvoor terug. Wij vragen u het werk van de Ouder Vereniging te 

ondersteunen met uw bijdrage. Het gaat om een bedrag van € 19,00, inclusief een bedrag van € 5,00 

voor het solidariteitsfonds. De schoolorganisatie sluist uw bijdrage rechtstreeks door naar de 

rekening van de oudervereniging. 



Bijlage 4 Overzicht bestedingen ouderbijdragen 
 

 



Bijlage 5 Overzicht schoolkosten 
 
 

2022- 2023 
 

 1e klas 2e klas 3e klas 4mavo 4 havo 5 havo 4 vwo 5 vwo 6 vwo 

1 1        

Algemene schoolkosten2 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 

incl. kluisje en printertegoed 3          

en cultuurkaart/cjp pas          

Ludieke Week 19,50 19,50 0 0 0 0 0 0 0 

Wendagen 185,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

werkweek 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

buitenlandse reis 0 0 0 0 5 0 0 5 0 

4 vwo project 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

subtotaal schoolkosten 263,00 78,00 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 

contributie Ouder Vereniging7 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

          

Factuurbedrag 2022-20238 282,00 97,00 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 

          

ouderbijdrage 2022-2023 9 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 

 
 
 

 

 
1 voor de 1e en 2e klas EMC2 geldt naast de kosten uit dit overzicht een eigen bijdrage van €185. 
2 jaarlijks worden afspraken gemaakt met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad 
3 de kluisjes en het printtegoed worden bij aanvang van het schooljaar geactiveerd 
4 de 3e klassen gaan in mei op werkweek De kosten bedragen ca. € 220,--... 
5 de klassen 4 havo en 5 vwo gaan op buitenlandse reis. De kosten variëren al naar gelang de 

bestemming (ca. € 550,--/ € 725,--) 
6 de 4e klas vwo doet in mei een stedenproject. De kosten bedragen € 67,50,--. 
7 in deze contributie is € 5,-- voor het solidariteitsfonds opgenomen 
8 we vragen u de facturen binnen 14 dagen te voldoen. 
9 voor de ouderbijdrage ontvangt u een aparte (digitale) factuur 

 


	Daarnaast heeft de oudervereniging verschillende buitenobjecten mogelijk gemaakt zoals de verschillende sportveldjes, tafeltennistafels en de tent.

