
 
   

                                                                                             
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
de leerlingen van Trinitas Gymnasium 
 
 
 
 
 
Ons kenmerk    : Kri/WP/TG.2122.035 
Datum             : 14 oktober 2021 
Onderwerp        : Vrijwillige ouderbijdrage 
      Verplichte schoolkosten 
Inlichtingen bij   : 036-845 24 00 
 
 
Geachte ouder(s) en verzorger(s) 
 
Op een Bakenschool vinden we het belangrijk dat er voor onze leerlingen veel ruimte is om te 
leren buiten de klas. Een ‘rijke leeromgeving’ noemen we dat. Leren buiten de klas gaat over 
extra activiteiten op school én buiten school. Niet alle extra activiteiten worden echter door de 
overheid vergoed. Dat maakt dat we hiervoor een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen. 
Het is voor ons essentieel dat ons onderwijs op de Bakenscholen voor iedereen toegankelijk is. 
We kiezen er daarom bewust voor de vrijwillige ouderbijdrage niet te hoog te maken. Het 
bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de 
medezeggenschap waarin ook ouders zitting hebben. 
 
Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u via de mail een factuurvoorstel. 
Daarin kunt u zelf aangeven welk bedrag u kan en wil bijdragen. Wij hopen op uw bijdrage te 
mogen rekenen. Ouders voor wie het mogelijk is om een hogere vrijwillige ouderbijdrage te 
kunnen betalen, worden uitgenodigd om hun bijdrage daaraan aan te passen.  
 
Daarnaast is er ook sprake van verplichte schoolkosten. Verplichte schoolkosten zijn kosten die 
specifiek voor uw zoon / dochter worden gemaakt. Bijvoorbeeld de huur van een kluisje en de 
schoolpas.  
 
Mocht u deze verplichte schoolkosten niet kunnen betalen dan is er de mogelijkheid om geheel 
of gedeeltelijk kwijtschelding aan te vragen middels een kwijtscheldingsformulier. Dit formulier 
staat op ook op de website (onder ouders>verplichte schoolkosten). 
 
Voor het betalen van de verplichte schoolkosten ontvangt u via de mail een factuur. Daarnaast 
ontvangt u gedurende het schooljaar ook aparte facturen voor eventueel aanvullende 
activiteiten waaraan leerlingen op persoonlijke titel willen deelnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Irene Kramer 
Waarnemend rector Trinitas Gymnasium 
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