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Ouderbijdrage (VOB) en Overige schoolkosten 2020-2021 

 
 

Ouderbijdrage  
De school organiseert voor de leerlingen naast het normale onderwijsprogramma nog een aantal 
activiteiten. Voor de bekostiging hiervan ontvangt de school geen subsidie van de overheid. Deze 
activiteiten worden dan ook gefinancierd via een bijdrage die van de ouders van elke leerling wordt 
gevraagd. Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter. 
Dit bedrag wordt o.a. aangewend voor gebruik van extra klassensets, ondersteuning van drie 
projectweken, reproductiekosten, sportdagen, buitengym en de schoolreis. De Oudergeleding in de 
deelraad dient jaarlijks in te stemmen met de schoolkosten.  
 
 

Overige schoolkosten of de leerjaarspecifieke bijdragen 
Dit zijn de bedragen die bij een specifieke vakkeuze horen en dienen als dit vak is gekozen, aan de 
start van het nieuwe schooljaar te zijn voldaan zoals bv. TTO en/of LO2. 
 
Er worden ook (vak)excursies georganiseerd die aansluiten bij een vak of een bij een keuzevak die 
wordt gevolgd. Sommige excursies worden niet elk jaar gehouden. Om die reden zijn deze excursies 
niet in onderstaand overzicht opgenomen. Voor deze excursies wordt u verzocht om deze kosten apart 
te voldoen. De studiereizen worden apart in rekening gebracht. 
 
Daarnaast worden door docenten soms uitstapjes georganiseerd, waarop leerlingen zich kunnen 
inschrijven. Deze activiteiten zijn echter geheel vrijwillig en op geen enkele wijze noodzakelijk voor het 
volgen van de lessen e.d. Voor deze uitstapjes zal een financiële bijdrage worden gevraagd. De school 
speelt hierbij financieel geen rol. 
 
U ontvangt van de school een overeenkomst met een specificatie van de kosten en de inning.  Het 
rekeningnummer waar u het bedrag naar kunt overmaken is NL49 INGB 0655016082 ten name van 
Bredero Mavo te Amsterdam.  Uitgebreide informatie en de juiste bedragen over de Schoolkosten van 
de Bredero Mavo zijn terug te vinden via de bijlage 2019 - Schoolkosten - Ouderbijdrage  
 
 

Betaling 
U kunt de te betalen bedragen overmaken naar de rekening van de school: NL49 INGB 0655 0160 82 
ten name van Bredero Mavo te Amsterdam met de vermelding van de naam en klas van uw kind.  
 
 

Tegemoetkoming in schoolkosten 
Voor ouders zijn er verschillende mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor de schoolkosten: 

• bij de gemeente Amsterdam (voor inwoners van Amsterdam) 
Informatie over bijzondere bijstand bij de schoolkosten staat op https://www.amsterdam.nl/werk-
inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/ 
 

• bij de Rijksoverheid 
Zie daarvoor https://duo.nl/particulier/ouder/studiefinanciering/mijn-kind-zit-op-vmbo-havo-of-vwo.jsp 
Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die er zijn. Ouders uit een andere gemeente kunnen op 
hun gemeentekantoor vragen naar de regeling “bijzondere bijstand voor de schoolkosten”. 
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 Ouderbijdrage 2020-2021 
 

Ouderbijdrage 1 mavo/havo 2 mavo/havo 3 mavo/havo 4*mavo 4 havo 5* havo 

 €105,00 €105,00 €105,00 €70,00 €105,00 € 70,00 

Waarin opgenomen: gebruik van extra klassensets, projectdagen, vieringen, reproductiekosten, 
sportdagen/buitengym en de schoolreis. 

Dit bedrag overmaken op de rekening van de school voor 10 augustus 2020. 
 
 

Leerjaarspecifieke bijdragen 
 

Overige sch.kst* 1 mavo/havo 2 mavo/havo 3 mavo/havo 4 mavo 4 havo 5 havo 

   Kluisje € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

   TTO  
€ 100,00 
(incl. toets) 

€100,00 
(incl. toets) 

    

   LO2  €125,00 €125,00 €125,00 €125,00 €125,00 €125,00 

   Profielweek  
   Mavo3 

  € 25,00  
 

 

Voor de studiereizen naar de Ardennen, Berlijn en de wintersportreis geldt  
dat er nog geen besluit is genomen om deze in schooljaar 2020-2021 plaats te laten vinden. 

 
Wij hopen u tijdens de ouderavond op 31 augustus a.s .meer informatie te kunnen verstrekken. 

U kunt de bedragen overmaken op de rekening van de school voor 10 augustus 2020. 

 
*Voor 4 mavo en 5 havo is geen schoolreisje in het bedrag opgenomen. 
**Voor de overige schoolkosten gelden andere betalingstermijnen dan bij de ouderbijdrage. Wilt u in 
termijnen betalen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. 
 
 
Vorig schooljaar 2019-2020 

1. Het schoolreisje naar Walibi is vanwege de Coronacrisis in juni niet doorgegaan. Het is de be-
doeling zodra het maar enigszins kan, om dit uitstapje in het najaar alsnog plaatst te laten vin-
den (onder voorbehoud). 

2. De tweede projectweek is niet doorgaan. Daarom heeft de schoolleiding besloten om dit te 
verrekenen met de ouderbijdrage van dit schooljaar. In plaats van €135,- (dit bedrag was incl. 
kluisjeshuur) wordt er dit schooljaar €105,-.als ouderbijdrage gevraagd. 

 


