
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan: ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Broeklandcollege 

 

 

Heerlen, juli 2022 

 

 

Betreft: regeling schoolbijdrage schooljaar 2022-2023 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de vrijwillige ouderbijdrage van het nieuwe schooljaar 

2022-2023. 

 

Het Broeklandcollege vraagt als vrijwillige ouderbijdrage per leerling voor het schooljaar 2022-2023, 

een bedrag van € 50,00. Dit bedrag is voor alle leerjaren hetzelfde. Het is een gemiddelde van de 

kosten van leermiddelen en activiteiten waarvan elke leerling gedurende de schoolcarrière gebruik 

kan maken. Het bedrag is vastgesteld in overleg en met goedkeuring van de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad en daar vindt ook steeds verantwoording plaats van de bestedingen. Op de 

achterkant van deze brief kunt u lezen aan welke activiteiten u onder andere een bijdrage levert.  

 

Ouders die al langer aan onze school verbonden zijn, kunnen constateren dat het bedrag aanzienlijk 

lager is dan eerdere jaren. Dit is een bewuste keuze. Als school realiseren wij ons dat met een 

stijgende inflatie de koopkracht van ons allemaal terug loopt. We hopen op die manier u een stuk 

tegemoet te komen.  

 

Eerdere jaren was naast de vrijwillige ouderbijdrage ook nog sprake van vaste schoolkosten. Dat 

doen we niet meer. Voor de leerlingen die gebruik willen maken van een kluisje geldt een borg van 

€10,- voor de sleutel. Mocht uw kind gebruik willen maken van een kluisje, kan hij /zij dat bij aanvang 

van het nieuwe schooljaar regelen bij de conciërge.  

           

Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u een mail met een link waarmee u de 
factuur kunt betalen. We verzoeken u dan ook om in Somtoday te controleren of op school het juiste 
mailadres bekend is. Wijzigingen van uw mailadres is mogelijk door een mail te sturen naar 
info@broekland-lvo.nl  
 
 

 
            z.o.z. 

 

mailto:info@broekland-lvo.nl


Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact 
opnemen met school via info@broekland-lvo.nl  
 
We hopen dat u, net als wij, ook van mening bent dat het volgen van onderwijs meer is dan alleen 
het volgen van lessen in een klaslokaal. Daarom willen wij u nogmaals vriendelijk vragen om ook dit 
schooljaar weer over te gaan tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.  
 
We willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking en u een fijne zomervakantie toewensen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Esger van Baest | Rector 
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Vrijwillige ouderbijdrage voor onder andere: 

• groepsbindingsactiviteiten 

• excursies  

• eindejaar activiteiten  

• carnavalsfeest  

• galabal examenleerlingen  

• introductiedagen  

• culturele activiteiten en CJP- cultuurkaart 

• project- en workshopdagen 

• feestelijke diploma- en cijferlijst-uitreikingen  

• reanimatiecursus en EHBO-trainingen 

• Bijdrage mentoractiviteit 

 

Opmerking: Naast de ouderbijdrage wordt bij bepaalde excursies een aparte vrijwillige bijdrage 

gevraagd om deze kostendekkend aan te bieden. 
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