
         
                                                                                        
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
de leerlingen van  
Trinitas Gymnasium 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons kenmerk    : Kri/WP/TG.2223.049 
Datum             : 2 november 2022 
Onderwerp        : vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten voor ouders/verzorgers 
Inlichtingen bij   : 036-845 24 00 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De scholen van Het Baken Almere staan voor kansrijk en eerlijk onderwijs. Dit betekent dat alle 
leerlingen mogen meedoen aan activiteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma 
worden georganiseerd en die in onze visie wel bijdragen aan de vorming van uw kind. 
Hieronder vallen activiteiten zoals een kamp, een (buitenlandse) excursie, vieringen, etc. 
Kansengelijkheid bereiken we niet alleen door goed onderwijs, maar ook door iedereen te laten 
deelnemen aan extra activiteiten. Elke leerling van Trinitas Gymnasium telt en hoort erbij. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Trinitas Gymnasium ontvangt vanuit de overheid middelen om het verplichte 
onderwijsprogramma te financieren. Voor de organisatie van extra activiteiten zijn wij 
afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van u als ouders/verzorgers. Deze ouderbijdrage is 
vastgesteld met steun van ouders uit de medezeggenschap van de school. De specificatie van 
de ouderbijdrage is als bijlage meegestuurd en kunt u terugvinden op onze website. Het kan 
zijn dat we u in de loop van het schooljaar om een aanvullende bijdrage vragen voor een reis 
met overnachting die niet in bijgevoegd overzicht is opgenomen. Voor de goede orde 
benadrukken we dat iedere bijdrage bij wet vrijwillig is. Als u deze bijdrage niet wilt of kunt 
betalen dan mag uw kind nog steeds deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. Trinitas 
Gymnasium behoudt zich wel het recht voor om (delen van) geplande activiteiten niet door te 
laten gaan, als er te weinig betalende ouders/verzorgers zijn. 
 
Voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u per mail een factuurvoorstel. 
 
Mocht zich dit schooljaar opnieuw de situatie voordoen dat we genoodzaakt zijn activiteiten af 
te gelasten als gevolg van corona, dan kijken we of op een ander moment de activiteit kunnen 
inhalen of dat we de bijdrage besteden aan een gelijksoortige andere activiteit. Dit gebeurt in 
overleg met de medezeggenschap. U wordt hierover natuurlijk geïnformeerd. 
 
Overige kosten 
Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij persoonsgebonden materialen zelf aanschaffen. 
Denk hierbij aan woordenboeken, schrijfmateriaal, atlas en sportkleding. Ouders die niet in 
staat zijn deze kosten te voldoen, kunnen hier informatie vinden over mogelijkheden tot 
ondersteuning door Stichting Fonds Bijzondere Noden Almere 
(http://www.bijzonderenodenalmere.nl/index.php/over-het-fonds). De kosten voor de  
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schoolpas en het gebruik van een locker worden wel via een factuur in rekening gebracht. 
Indien u deze niet kunt betalen, bestaat de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk 
kwijtschelding aan te vragen. Dit kunt u doen door een email te sturen 
naar trinitasgymnasium@hetbaken.nl ter attentie van Irene Kramer, onder vermelding van 
aanvraag kwijtschelding schoolkosten. 
 
Wij vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en wensen uw kind en 
u een fijn en succesvol schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Irene Kramer 
Rector Trinitas Gymnasium 
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