
Toelichting schoolkosten 
 
Schoolkosten 
Het reguliere onderwijsprogramma wordt ook op de St. Bonifatiuscollege door de overheid bekostigd. De 
uitgaven t.b.v. leermiddelen en schoolboeken worden gefinancierd uit de Wet ‘gratis lesmateriaal’. Op het 
St. Bonifatiuscollege vinden we het belangrijk om naast het reguliere curriculum extra activiteiten en 
voorzieningen aan te bieden die het onderwijs verder verdiepen en aantrekkelijk maken. Wij doen dat door 
middel van werkweken, allerlei culturele activiteiten en meerdaagse excursies en (buitenlandse) reizen. 
Voor deze aanvullende activiteiten en voorzieningen wordt een bijdrage aan ouder(s)/verzorger(s) 
gevraagd.  
 
Uitgangspunten hierbij zijn:  

 Vrijwilligheid: schoolkosten zijn vrijwillig, ouder(s)/verzorger(s) zijn derhalve niet verplicht deze kosten te 
betalen. De school is echter wel afhankelijk van de ouderbijdragen, omdat we voor deze niet-verplichte 
activiteiten en voorzieningen geen andere financieringsbronnen hebben. Bij het ontbreken van 
ouderbijdragen bestaat het reële risico dat ze om financiële redenen niet meer kunnen worden 
aangeboden. Dit zou een verschraling van het onderwijsaanbod betekenen. 

• Transparantie: het St. Bonifatiuscollege communiceert met ouder(s)/verzorger(s) over de schoolkosten 
op een heldere en duidelijke wijze. Hierbij splitst de school de kosten uit naar leerjaar, opleiding en 
bestemming of doel. Tevens geeft de school aan voor welke zaken ouder(s)/verzorger(s) zelf dienen te 
zorgen. 

• Beheersing: het St. Bonifatiuscollege spant zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met 
behoud van kwaliteit. Er wordt niet meer in rekening gebracht dan vooraf gecommuniceerd en met de 
oudergeleding van de MR is afgesproken. 

• Instemming (van de ouders in de medezeggenschapsraad): de MR-oudergeleding van het St. 
Bonifatiuscollege verdiept zich in de informatie rondom de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van 
de totale schoolkosten en levert een constructief-kritische bijdrage aan de transparantie en beheersing 
van deze kosten. 

 
De schoolkosten bestaan uit drie onderdelen: 
1. Algemene ouderbijdrage 
2. Leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen 
3. Noodzakelijke uitgaven van ouder(s)/verzorger(s) voor school (zoals iPad en schoolspullen) 
 
De voorzieningen van de algemene ouderbijdrage staan open voor alle leerlingen. Bij de leerjaar-/ 
vakspecifieke activiteiten geldt dat leerlingen alleen mee kunnen doen als de deelnemersbijdrage betaald 
wordt. Om meedoen ook mogelijk te maken voor leerlingen wiens ouders het financieel niet breed hebben, 
kunnen zij een beroep doen op het Solidariteitsfonds. School en ouders doneren aan dit fonds, en de 
Stichting Leergeld bepaalt welke leerlingen (alleen van het St. Bonifatiuscollege) hiervoor in aanmerking 
komen. 
Wanneer een leerling onverhoopt toch niet mee gaat, zal de school zorgen voor een programma op school, 
als de activiteit onder lestijd valt. 
 
Meer informatie over de schoolkosten, waaronder de exacte bedragen per leerjaar en de regelingen voor 
als u problemen hebt met de betaling, kunt u vinden op onze website, www.boni.nl > ouders > 
documenten > schoolkosten. 
 
 
 
 



1. Algemene ouderbijdrage  

Algemene ouderbijdrage € 62,00 
De algemene ouderbijdrage wordt gebruikt voor bijzondere activiteiten zoals de jaarlijkse 
toneelproducties, schoolfeesten, dans en muziek, de eindexamenbarbecue en diploma-uitreiking, 
sportdagen, moderatuur, schoolkrant, ouder-bulletin en andere ouderraadactiviteiten, decanaat, excursies,  
aanschaf cultuurkaart, verzekeringen, etc. Als er meer dan één kind uit hetzelfde gezin op onze school zit, 
wordt een korting toegepast van €15,00 voor het tweede kind en €25,00 voor elk volgend kind. 
 
Bijdrage Fonds Gemeenschappelijke Leermiddelen € 57,50 
Gedurende het cursusjaar biedt de school leerlingen geregeld gemeenschappelijk les- en studiemateriaal 
aan, bijvoorbeeld jassen voor de scheikundeles, materiaal voor tekenen, drama, handvaardigheid, techniek 
en informatica, leesboeken voor klassikaal gebruik in de taallessen, onderzoeksmaterialen voor in de 
bètatheek en boeken en software voor in de mediatheek. 
Ook verschillende licenties voor het gebruik van computerprogramma’s en een deel van de kopieerkosten 
voor toetsing en informatieverstrekking aan ouders en leerlingen worden uit het fonds 
gemeenschappelijke leermiddelen bekostigd. Om deze kosten niet telkens apart in rekening te hoeven 
brengen, wordt per jaar aan de ouders een bijdrage fonds gemeenschappelijke leermiddelen gevraagd van 
€ 57,50 per leerling. 
 
Contributie Oudervereniging € 5,00 
Als ouder/verzorger van één of meer leerlingen op het St. Bonifatiuscollege bent u automatisch lid van de 
oudervereniging. De hoogte van de contributie van de oudervereniging wordt vastgesteld in de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) die wordt gehouden aan het begin van ieder schooljaar. Iedere ouder ontvangt 
een uitnodiging voor de ALV. Voor het schooljaar 2019 – 2020 is de contributie in de ALV vastgesteld op 
€5,00 per leerling. Deze wordt samen met de ouderbijdrage geïnd door de school. 
 
Kluisje € 5,00 
Leerlingen kunnen hun persoonlijke bezittingen, zoals boeken, tassen, kleding enzovoort, opbergen in een 
kluisje. Deze zijn te huur voor € 5,00 per schooljaar.  
In principe is er voor iedere leerling een kluisje beschikbaar. De conciërge regelt de reservering van lockers. 
De schoolleiding behoudt zich het recht voor om lockers open te maken, wanneer het vermoeden bestaat 
dat er strafbare feiten in het geding zijn.  
We raden de gebruikers van het schoolgebouw aan absoluut geen geld of waardevolle voorwerpen 
onbeheerd achter te laten. Ook kostbare kledingstukken kunnen het best in de locker worden opgeborgen. 
Het is verstandig rekenmachines van een naam te voorzien, zodat verloren en teruggevonden apparaten 
aan de eigenaar kunnen worden teruggegeven.  
Het vrijwillig in bewaring geven van waardevolle spullen (zoals mobieltjes) bij medewerkers van de school 
(bijvoorbeeld de docent BO tijdens de gymles) wordt sterk afgeraden omdat de school in die gevallen geen 
aansprakelijkheid (voor diefstal, schade of vermissing) accepteert. 
Ook staat de school niet garant voor (op wat voor manier dan ook) uit de kluisjes zoekgeraakte spullen. 
 
Sportoriëntatie: voor examenleerlingen € 60,00 
Alle leerlingen krijgen in het eindexamenjaar een groot aantal bijzondere sportactiviteiten aangeboden 
waarvan zij een aantal onderdelen moeten volgen, vaak op externe locaties en onder professionele 
begeleiding.  Voorbeelden zijn: capoeira, squash, klimmen, tennis, breakdance, Afrikaanse dans, fitness, 
etc. Hiervoor wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd van € 60,00 euro per leerling. 
 
 
 
 
 



2. Leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen 
 
Werkweken en excursies; voor alle leerlingen van een bepaald leerjaar 
Leerlingen die in het bezit zijn van een U-pas, kunnen daarmee korting krijgen op de school- kosten. Zij 
dienen daarvoor aan het begin van het schooljaar een kopie van de U-pas in te leveren bij de 
schooladministratie. De kosten voor de werkweken en excursies variëren sterk afhankelijk van het leerjaar, 
de afdeling en het gekozen profiel en keuzevakken. Ouders worden altijd vooraf schriftelijk op de hoogte 
gesteld van eventuele kosten die aan een werkweek of excursie verbonden zijn. In het overzicht ouder- en 
deelnemersbijdragen dat u aan het begin van het schooljaar ontvangt, staan de precieze bedragen 
vermeld.  
 
Het overzicht van alle excursies treft u separaat op onze website: www.boni.nl > ouders > documenten > 
overzicht > excursies 
 
Buitenlandse reizen: voor examenleerlingen 
Het St. Bonifatiuscollege biedt alle leerlingen in 5-havo en 6-vwo de mogelijkheid deel te nemen aan één 
meerdaagse internationale reis. Deelname wordt gestimuleerd maar is (mede met het oog op de kosten 
voor de ouders) niet verplicht. Leerlingen die besluiten niet mee te gaan, volgen in die week een aangepast 
lesprogramma.  
 
Extra vakken Cambridge, Goethe en DELF; voor leerlingen die zich hiervoor aanmelden 
Leerlingen die toegelaten zijn tot de Cambridge Class in 5-vwo  moeten rekening houden met de extra 
kosten voor het Cambridge Advanced Exam (circa € 250,00) en de excursie naar Londen (circa € 445,00). 
Leerlingen die deelnemen aan extra examens Frans (DELF) en Duits (Goethe Zertifikat B2) moeten rekening 
houden met een extra bijdrage van circa € 150,00. 
Leerlingen (in de derde klas) die besluiten deel te nemen aan de uitwisselingsprogramma’s met Duitsland 
moeten rekening houden met een bijdrage in de kosten van circa € 240,00.   
 
 
3. Noodzakelijke uitgaven van ouder(s)/verzorger(s) voor school (zoals iPad en schoolspullen) 
 
Schoolpasje € 5,00  
Het hebben van een schoolpas is verplicht. De leerlingen hebben een schoolpas nodig om toegang te 
verkrijgen tot schoolfeesten. De pas is ook nodig om boeken te kunnen lenen in de mediatheek en gebruik 
te kunnen maken van de kopieermachine. In het bruggebouw hangt een apparaat waarmee leerlingen hun 
schoolpasje kunnen opwaarderen. De kosten voor de schoolpas bedragen € 5,00. Bij voorzichtig gebruik 
kan een schoolpas vele jaren meegaan. Het eventuele tegoed boven de € 2,50 kan aan het eind van de 
schoolcarrière uitbetaald worden na inlevering van de pas. 
 
Aanschaf iPad 
Een belangrijk aandachtspunt bij de voorbereiding op het nieuwe schooljaar is de aanschaf van een iPad. 
Naast het gebruik van de boeken, zien we de iPad als een belangrijke ondersteuning om leerlingen op een 
goede en eigentijdse manier te laten leren. 
 
Het St. Bonifatiuscollege en leverancier Amac hebben gezamenlijk een op maat ingerichte webshop 
ontwikkeld voor leerlingen/ouders van het St. Bonifatiuscollege. Via deze webshop kunt u voor uw zoon of 
dochter een iPad met hoes aanschaffen met een aantrekkelijke onderwijskorting. Voor 
onderbouwleerlingen heeft het sterk onze voorkeur om de iPad via deze webshop te bestellen. Dan is het 
voor ons namelijk mogelijk om een vorm van beheer uit te oefenen op de iPads. Meer informatie over de 
aanschaf van een iPad vindt u via de ICT-nieuwsbrieven op www.boni.nl en via onze ICT-coördinator 
Mireille Buiteman.  



 
Een nieuwe iPad met hoes kost momenteel met korting ongeveer € 400,00. Ouders waarbij de financiering 
van de iPad een probleem oplevert, kunnen overwegen contact op te nemen met Stichting Leergeld 
Utrecht. Deze stichting beheert een solidariteitsfonds voor Boni ouders. Zij hanteren heldere regels voor 
het toekennen van financiële ondersteuning. School heeft een bijdrage geleverd aan het “vullen” van dit 
fonds maar heeft geen invloed op de “uitbetaling” ervan. Nadere informatie via www.leergeldutrecht.nl. 
Voor alle ouders die geen iPad aan kunnen schaffen wordt een passende oplossing gezocht. 
 
Voor alle duidelijkheid; de aanschaf van een iPad door ouders is niet verplicht. De iPad is echter 
noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Daarom is een leerling verplicht een iPad bij 
zich te hebben in de lessen. Voor kinderen van ouders die geen iPad aan willen schaffen, stelt school 
daarom een leen-iPad beschikbaar. De leerling kan de iPad elke dag voor het eerste uur afhalen en na het 
laatste lesuur weer inleveren. Een leen-iPad is volgens ons echter verre van ideaal voor de leerling. Het 
vraagt een bijzonder zorgvuldige (huiswerk-)planning omdat de iPad ook nodig zal zijn bij het maken van 
(een deel van het) huiswerk.  
 
Wij streven er daarom naar dat zoveel mogelijk leerlingen beschikken over een eigen iPad. Bij het niet 
(tijdig) inleveren van de leen-iPad aan het eind van de dag zal een boete van € 5,00 per keer in rekening 
gebracht worden. Eventuele schade door nalatigheid of opzettelijkheid zal op de ouder(s) verhaald 
worden. 
 
Schoolboeken   
Leerlingen moeten voor het nieuwe schooljaar via de site van Iddink (www.iddink.nl) zelf voor hun 
studieboeken zorgen. Op de site staat per leerjaar de lijst van benodigde boeken. Hierbij staat ook 
aangegeven of het gaat om huur- of koopboeken en of de boeken verplicht zijn. Ook staat aangegeven of 
de boeken door school worden betaald. Boeken waarvoor dit niet geldt, zoals woordenboeken, atlassen en 
dergelijke, kunnen voor eigen rekening worden besteld. Aan leerlingen die een of meer extra vakken 
volgen, kan een bijdrage voor de extra leermiddelen worden gevraagd. 
 
Werkboeken waar niet in geschreven mag worden (de docent zal dit aan het begin van het schooljaar 
aangeven en op de website zal een lijst geplaatst worden) blijven eigendom van de school en moeten aan 
het eind van het jaar in goede staat worden ingeleverd bij de leerkracht. 
Wanneer de boeken niet in goede staat worden ingeleverd, zullen de kosten van vervanging worden 
doorberekend aan de ouders/verzorgers. 
 
Factuur schoolkosten 
Ouders/verzorgers ontvangen rond de herfstvakantie een factuur met een specificatie van het totaal 
verschuldigde bedrag, inclusief de excursiegelden.  
Het is prettig wanneer het bedrag voldaan wordt voor 1 januari. Ook is het mogelijk in termijnen te 
betalen. We wijzen er tenslotte op dat in het geval van meerderjarigheid van een leerling de 
ouders/verzorgers ten aanzien van de financiële verplichtingen aansprakelijk blijven.   
  
  


