
 
 

 
Ouderbijdrage 2020-2021 
 
Naast het verplichte lesprogramma moet er af en toe de mogelijkheid zijn om leuke en ontspannende 
activiteiten voor de leerlingen te organiseren. U kunt hierbij denken aan de introductiedagen, de 
sportdag, de activiteitendag van de locatie, kerst- en sinterklaasviering, eindejaarsactiviteiten en 
excursies. Onderwijs is gratis in Nederland, maar zonder financiële ondersteuning van ouders kunnen 
deze extra activiteiten helaas niet georganiseerd worden. Het schoolbudget is hiervoor niet toereikend. 
Daarom is een vrijwillige bijdrage van ouders erg belangrijk voor de school en voor de leerlingen. Het 
bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is € 75,00 per schooljaar. 
 
Ouder(s)/verzorger(s) die in financiële problemen verkeren, kunnen dit aan de school kenbaar maken en 
komen in sommige gevallen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de Stichting Leergeld: zie 
www.leergeld.nl/breda. 
 
Het niet (tijdig) voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage betekent dat de leerling kan worden uitgesloten 
van de desbetreffende diensten, voorzieningen of activiteiten. Uiteraard dient de leerling zich dan wel te 
melden op school waar een alternatief lesprogramma wordt aangeboden. 
 
Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen voldoen, dan verzoeken wij u dit per omgaande schriftelijk te 
melden aan de directie van de school. Reageert u niet vóór 7 september 2020 dan gaan wij er van uit dat 
u de ouderbijdrage voldoet. U ontvangt hiervoor van onze stichting (SKVOB e.o.) een factuur. U kunt ook 
met de SKVOB afspraken maken over eventuele termijnbetalingen. 
 
 
Ouderbijdrage 2020-2021 De la Salle 
 

 leerjaar 1 (€ 75,00) 
introductiedagen, sportdag, De la Salledag, kerstactiviteit, stedentrip, gymshirt, contributie 
oudervereniging 
 

 leerjaar 2 (€ 75,00) 
sportdag, De la Salledag, kerstactiviteit, stedentrip, museumbezoek, contributie oudervereniging 

 

 leerjaar 3 (€ 75,00) 
havo/vwo: sportdag, De la Salledag, kerstactiviteit, stedentrip, stedentrip Lille, bezoek Breendonk, 
contributie oudervereniging 
mavo: sportdag, De la Salledag, kerstactiviteit, stedentrip, stedentrip Lille (alleen voor leerlingen die 
Frans in hun pakket kiezen), bezoek museum, bezoek Breendonk, contributie oudervereniging 
 

 leerjaar 4 (€ 75,00) 
sportdag, De la Salledag, kerstactiviteit, bezoek Efteling (laatste lesdag), museumbezoek, contributie 
oudervereniging 
 
Meerdaagse schoolreizen worden apart gefactureerd. 

  
Opmerkingen: 
 

 Ouders wordt gevraagd om akkoord te gaan met de vrijwillige ouderbijdrage en vóór 
7 september 2020 te reageren als ze hiermee niet akkoord gaan. Vanaf die datum zal facturering 
plaatsvinden. 

http://www.leergeld.nl/breda

