Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen van het Merletcollege

Ons kenmerk: HEI/MMI/brief 2367 ouderbijdrage 2020-2021

Cuijk, 16 november 2020

Onderwerp: ouderbijdrage 2020-2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In de schoolgids 2020-2021 kunt u in het hoofdstuk ‘Financiële zaken’ lezen dat het Merletcollege voor
diensten en/of activiteiten een leerjaarafhankelijke bijdrage vraagt. De hoogte van deze bijdrage is
afhankelijk van de locatie en het leerjaar van uw zoon/dochter. Een overzicht van alle bijdragen is te vinden
op de website van de school: https://www.merletcollege.nl/over-ons/praktische-zaken/ouderbijdrage
Zoals reeds is gemeld, zullen er dit schooljaar geen buitenlandse activiteiten worden georganiseerd. Voor
TTO-leerlingen wordt dit schooljaar alleen een bijdrage voor leerjaar 1 in rekening gebracht.
Facturatie ouderbijdrage
In tegenstelling tot voorgaande jaren factureren we de ouderbijdrage dit schooljaar in twee fases.
De eerste facturatieronde zal op korte termijn plaatsvinden. Ontvangt u geen factuur, dan hebben er
nog geen activiteiten plaatsgevonden en vinden er tot en met december ook geen activiteiten plaats.

Omschrijving

Facturatie

Activiteiten t/m december 2020

november 2020

Activiteiten januari t/m juli 2021

maart- april 2021

De digitale facturering geschiedt via AcceptEmail. Dit is, simpel gezegd, een rekening in de mail in plaats
van in de brievenbus. Deze rekening kan op eenvoudige wijze direct en snel betaald worden via IDEAL.
De factuur, die door onze school is opgesteld, wordt als bijlage opgenomen in de mail die u ontvangt.
Concreet houdt de facturatie per AcceptEmail in dat er een mail naar u wordt verzonden vanuit de
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (no-reply@omo.nl) met de factuur als bijlage. Dit gaat op basis
van de e-mailgegevens in Magister. In de mail die u ontvangt, is een duidelijke beschrijving van de
betalingsprocedure opgenomen. Betalingsherinneringen worden wel via de reguliere post verstuurd.

Vrijwilligheid
Wij benadrukken dat de ouderbijdrage te allen tijde een vrijwillige bijdrage is. Wij zullen u daarom bij
activiteiten die nog gaan plaatsvinden vragen of u daaraan wenst deel te nemen. Volledigheidshalve wijzen
wij u erop dat niet of niet tijdige betaling van diensten en/of activiteiten betekent dat uw zoon of dochter
geen gebruik zal kunnen maken van de diensten c.q. niet deel zal kunnen nemen aan vermelde activiteiten.
Financiële hulp
Jaarlijks zijn er ouders die, om financiële reden, de vrijwillige ouderbijdrage niet of niet ineens kunnen
voldoen. Het is alleszins begrijpelijk dat deze ouders hun kinderen toch graag aan alle activiteiten willen
laten deelnemen. Lees hieronder wat de mogelijkheden zijn.
1: Gespreid betalen
Indien u in termijnen wilt betalen, dan kan de betaling niet rechtstreeks via IDEAL verlopen. In dat geval
verzoeken wij u hierover te mailen met de centrale leerlingenadministratie via het e-mailadres
administratie.centraal@merletcollege.nl. U kunt dan een betalingsregeling afspreken. Geef bij uw verzoek
aan wat de naam van uw zoon/dochter is, de locatie en klas waar uw zoon/dochter onderwijs volgt en het
aantal gewenste termijnen.
2: Vergoeding ouderbijdrage door Stichting Leergeld (én de school)
Indien uw inkomen het niet toelaat de ouderbijdrage zelf te betalen, dan kunt u een verzoek indienen bij
Stichting Leergeld Land van Cuijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.
U dient dit verzoek rechtstreeks aan Stichting Leergeld te sturen. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via
hun website (https://www.leergeldlandvancuijk.nl / 0486-477766). Geef bij uw verzoek aan wat de naam
van uw zoon/dochter is, de locatie en klas waar uw zoon/dochter onderwijs volgt.
Heeft u al een verzoek ingediend en een toezegging ontvangen, let dan op, u krijgt wel een factuur digitaal
toegestuurd. Deze hoeft u echter niet zelf te betalen. Stichting Leergeld zal ervoor zorgen dat deze tijdig
wordt betaald.
Stichting Leergeld vergoedt niet alle componenten van de ouderbijdrage of het Chromebook. Indien Stichting
Leergeld echter uw aanvraag goedkeurt, dan zal de school het restant van de ouderbijdrage kwijtschelden
vanuit het solidariteitsfonds. Omdat er momenteel nog voldoende middelen in het solidariteitsfonds zitten,
zal er dit jaar geen bijdrage aan het solidariteitsfonds worden gevraagd. Het restant van de aanschaf van
een Chromebook wordt uit de exploitatie van de school bekostigd.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw I.W.G. Heere
rector

