
 
 

 

REGELING SCHOOLKOSTEN HET RHEDENS 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

1. De directie van Het Rhedens organiseert, naast het reguliere onderwijs, een aantal 

voorzieningen en activiteiten/diensten voor de leerlingen waarvoor geen bekostiging 

wordt ontvangen. Om de kosten daarvan te dekken, heeft de directie een eigen bijdrage 

voor de ouders/verzorgers vastgesteld, zoals bedoeld in artikel 27 van de Wet Voortgezet 

Onderwijs (hierna te noemen ouderbijdrage). Deze ouderbijdrage is vrijwillig. De toelating 

van de leerling tot het reguliere onderwijs van de school is niet afhankelijk van de 

betaling van de ouderbijdrage. 

2. De ouderbijdrage wordt, voor elke leerling die in het schooljaar staat ingeschreven, 

betaald door de ouder en/of verzorger, belast met het ouderlijk gezag of de voogdij. 

Artikel 2 Vaststelling ouderbijdrage 

1. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. 

2. De directie behoeft de voorafgaande instemming van de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad voor wat betreft de hoogte en de bestemming van de 

ouderbijdrage. 

3. De hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage worden bij afzonderlijk 

directiebesluit vastgesteld en gepubliceerd op de website. 

Artikel 3 Keuze van voorzieningen en activiteiten/diensten 

1. De voorzieningen en activiteiten/diensten waarvoor de school een ouderbijdrage vraagt, 

worden aan het begin van elk schooljaar door de directie van Het Rhedens bepaald en op 

de website gepubliceerd. 

2. De directie kan voor voorzieningen en activiteiten/diensten die gedurende het schooljaar 

(nader) worden vastgesteld, een aanvullende ouderbijdrage vragen. De bepalingen van 

deze regeling gelden ook voor deze aanvullende ouderbijdrage. 

Artikel 4 Restitutie 

1. Voor de leerling die gedurende de loop van het schooljaar tot de school wordt toegelaten, 

wordt de ouderbijdrage geheven met ingang van de maand van inschrijving. 



2. Voor de leerling die de school verlaat, wordt tot en met het eind van de maand van 

uitschrijving de ouderbijdrage geheven. 

3. Voor de leerling die na 1 juni van het schooljaar de school verlaat, kan geen restitutie van 

de ouderbijdrage worden verleend. 

4. Een aanvraag tot restitutie hoeft niet te worden ingediend. 

Artikel 5 Betaling 

Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangt u per email een rekening via WIS Collect. Via 

deze email kunt u rechtstreeks, met onder andere iDeal, de rekening betalen. 

Artikel 6 Spaarsysteem 

1. Omdat de bedragen van de reizen niet voor iedereen even makkelijk zijn om in één keer 

te betalen, heeft Het Rhedens een spaarsysteem ingesteld. U kunt 3 x € 50,00 sparen per 

jaar. 

2. Iedereen kan aan het spaarsysteem deelnemen. 

3. Deelname is alleen mogelijk via WIS Collect. 

Artikel 7 Kwijtschelding 

1. De directie kan gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van het in dit Reglement 

bepaalde en dan de uit dit Reglement voortvloeiende verplichtingen. 

2. Een verzoek tot gehele of gedeeltelijke ontheffing dient schriftelijk te worden ingediend 

bij de locatiedirecteur. 

3. De school beslist binnen zes weken na ontvangst van het verzoek en stelt de verzoeker 

schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het besluit. 


