
 

 

  
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de  
leerlingen van het Merletcollege 
 
 
Ref.: 2122-006/HEI/PEN                                           Cuijk, 27 september 2021 
 
 
Betreft: ouderbijdrage 2021-2022 

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

 

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze 

leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra 

activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten 

meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, educatieve excursies 

naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn 

dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen, vraagt de 

school u om een vrijwillige ouderbijdrage.  

 

In de schoolgids 2021-2022 kunt u in het hoofdstuk ‘Financiële zaken’ lezen dat het Merletcollege voor 

diensten en/of activiteiten een leerjaarafhankelijke bijdrage vraagt. Voor de hoogte van de bijdragen 

per locatie en per leerjaar verwijzen wij naar de website van onze school: 

https://www.merletcollege.nl/over-ons/praktische-zaken/ouderbijdrage  

 

De oudergeleding van de MR is (conform artikel 24a van de WVO) vooraf om instemming gevraagd over 

de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage.  

 

Vaststelling deelname  

De ouderbijdrage bestaat uit: 

- algemene activiteiten/onderdelen die gelden voor alle leerlingen in een bepaald leerjaar; 

- vak- en/of opleiding specifieke onderdelen.  

 

Facturatie van de algemene activiteiten/onderdelen vindt plaats aan het begin van het schooljaar en 

wordt gefactureerd aan alle leerlingen van het betreffende leerjaar. Van vakspecifieke onderdelen 

wordt gedurende het schooljaar eerst geïnventariseerd wie hieraan wil deelnemen. Deze worden 

vervolgens later in het jaar afzonderlijk gefactureerd. 

 

Voor activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden, geldt dat wij deze alleen facturen aan leerlingen 

die aan een activiteit hebben deelgenomen.  

 

Daarnaast wijzen wij u er graag op dat het mogelijk is dat bepaalde activiteiten, als gevolg van Corona, 

niet door zullen gaan. In sommige gevallen is het mogelijk dat we een alternatief programma opzetten. 

Hierover zult u dan nader worden geïnformeerd.  

 

Dit schooljaar wordt er geen bijdrage aan het solidariteitsfonds gevraagd. Dit bedrag is daarom op € 0 

gesteld. 

 

 

 

 

https://www.merletcollege.nl/over-ons/praktische-zaken/ouderbijdrage


 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligheid 

Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of 

programma’s die door de school worden georganiseerd. Wel is het mogelijk dat de school besluit 

bepaalde activiteiten en/of onderdelen te annuleren indien er onvoldoende financiële dekking  

en/of animo voor blijkt te zijn.  

 

Facturatie  

In de loop van de maand oktober ontvangt u van ons digitaal een factuur voor de ouderbijdrage.  

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. 

 

Indien u in termijnen wilt betalen, dan staat dit u vrij. U kunt dit doen door het door u gekozen 

termijnbedrag periodiek over te maken naar: NL28 RABO 0110 5141 73 t.n.v.: OMO inzake Merlet-

college. Graag hierbij vermelden: naam leerling, debiteurnummer en factuurnummer. U kunt  

hierover altijd contact opnemen met de financiële administratie via facturen@merletcollege.nl. 

Vermeld ook in dit e-mailbericht de naam en de klas van de leerling. 

 

Stichting Leergeld 

Tot en met schooljaar 2020-2021 betaalde Stichting Leergeld (een gedeelte van) de vrijwillige ouder-

bijdrage van ouder(s)/verzorger(s) die niet de financiële middelen hadden om de ouderbijdrage te 

voldoen. Omdat de wet inzake de ouderbijdrage per 1 augustus 2021 is veranderd, waardoor het niet 

betalen van de ouderbijdrage niet meer tot uitsluiting kan leiden, betaalt Stichting Leergeld vanaf 

schooljaar 2021-2022 geen ouderbijdrage meer met betrekking tot schoolactiviteiten.  

 

Voor (een bijdrage in) de aanschaf van schoolmaterialen, zoals bijvoorbeeld het chromebook en de 

tekendoos, kunt u Stichting Leergeld nog wel benaderen. Hiervoor dient u een verzoek rechtstreeks 

naar Stichting Leergeld te sturen. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via de website 

(https://www.leergeldlandvancuijk.nl/ 0486-477766). Geef bij uw verzoek aan wat de naam en de  

klas is van de leerling.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Mw. I.W.G. Heere (Iedje)       

Rector Merletcollege       
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