
 

 

 

 
      

      

 

 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Binnenkort ontvangt u een factuur voor de ouderbijdrage 2021-2022. Jaarlijks 

wordt de ouderbijdrage kritisch beoordeeld en indien mogelijk bijgesteld. Het 

RML probeert het onderwijs zo veel mogelijk uit te voeren met de vergoeding 

van de overheid. Deze is echter niet voldoende om alle extra activiteiten uit te 

voeren die het onderwijs op het RML zo aantrekkelijk maken. 

 

In de onderstaande veel gestelde vragen vindt u de nodige informatie over de 

ouderbijdrage in verband met het nieuwe cursusjaar 2021-2022. De 

oudergeleding in de Medezeggenschapsraad heeft de verantwoording van de 

uitgaven van ouderbijdragen 2020-2021 goedgekeurd en de bestedingen voor 

2021-2022 vastgesteld.  

In schooljaar 2020-2021 zijn door de corona-crisis veel activiteiten helaas weer 

niet door gegaan, en is de ouderbijdrage niet volledig besteed. Voor 2021-2022 

ontvangen ouders net als voor 2020-2021 een korting op de ouderbijdrage. 

Vorig jaar was dit € 50, voor 2021-2022 zal dit € 75 zijn.  

 

We merken dat niet voor alle ouders duidelijk is waarom scholen ouderbijdrage 

vragen aangezien vanuit de rijksoverheid ook geld besteed wordt aan het 

onderwijs. We hopen met onderstaande informatie duidelijk te maken dat de 

ouderbijdrage noodzakelijk is om het onderwijs voor uw kind aantrekkelijk en 

interessant te houden. 

  

Veel gestelde vragen over de ouderbijdrage: 

 

Waarom is de ouderbijdrage nodig? 

Hoewel de school van de rijksoverheid een vergoeding ontvangt voor leer- en 

hulpmiddelen, salarissen en onderhoudskosten voor gebouw en terrein, is dit 

bedrag onvoldoende om onderwijs van voldoende kwaliteit te realiseren en onze 

montessori-identiteit waar te maken. Op het RML is onderwijs meer dan les 

alleen: ook de mediatheek, excursies, culturele vorming, en zorg en begeleiding, 

horen in onze visie bij kwalitatief goed onderwijs. Daarom vragen wij de ouders 

om een bijdrage. 

 

Wat doet de school met de ouderbijdrage? 

Uit de ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten bekostigd: 

leerlingenzorg, excursies, culturele vorming, sportdagen, mediatheek, ICT-

middelen en een deel van de Montessori Academie. In de bijlage treft u een 

overzicht van de kosten per categorie voor schooljaar 2021-2022. 

 

  



Hoe hoog is de ouderbijdrage? 

Een deel van de ouderbijdrage betreft de voor het onderwijs noodzakelijke 

leerlinggebonden faciliteiten. Het betreft hierbij de geschatte uitgaven voor: 

printen, leerlingenkaart, verzekeringen, leerlingenbond, schoolkrant en 

dagexcursies. Deze kosten bedragen € 75,-. 

 

Daarnaast vragen wij van alle ouders een vrijwillige algemene bijdrage die 

inkomensafhankelijk is en maximaal € 175,- per kind bedraagt. (inclusief € 75 

korting). 

 

Verschuldigde ouderbijdrage bij een jaarinkomen van beide partners: 

  Leerling  Algemene  

  gebonden  ouder  

  faciliteiten bijdrage totaal 

meer dan  € 50.000  € 75 € 175  € 250 

€ 15.000  -  € 50.000  € 75  € 75  € 150 

minder dan  € 15.000 € 75 € 0  € 75 

 

 

Hoe is de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld? 

Samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt voorafgaand 

aan het schooljaar een begroting gemaakt voor activiteiten en middelen die het 

RML wil uitvoeren en ter beschikking stellen, maar waarvoor niet voldoende 

vergoeding vanuit de overheid beschikbaar komt. Op basis van deze begroting 

wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. 

 

Hoe kan ik meepraten over de besteding van de ouderbijdrage? 

U kunt meepraten over de besteding van de ouderbijdrage door contact op te 

nemen met leden van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Zij 

vertegenwoordigen de ouders in het overleg. U kunt hen bereiken via 

mrouder@rml.nl 

 

Wat als ik de ouderbijdrage niet (volledig) kan betalen? 

Een principieel uitgangspunt van de school is dat uw financiële omstandigheid 

nooit een belemmering mag zijn om uw zoon of dochter deel te laten nemen aan 

ons onderwijs. Reductie op de ouderbijdrage kan verleend worden op grond van 

de definitief vastgestelde aanslag(en) van inkomstenbelasting c.q. loonheffing, 

volgens de bovengenoemde tabel.  

 

Is het ook mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen? 

Ja, het is altijd mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. U kunt dit 

aangeven in het WIS collect pakket. In de mail met de factuur zit een link 

waarmee u naar de factuur gaat in WIS collect. 

 

Hoe kan ik terugvinden waar de ouderbijdrage aan is besteed? 

Over de besteding van de ouderbijdrage legt de schoolleiding jaarlijks achteraf 

verantwoording af via de jaarrekening. De afgelopen vier jaar hebben wij 

gemiddeld € 273.000 per jaar ontvangen. Indien er in een jaar meer ontvangen 

wordt, blijft dit beschikbaar om het jaar erna een extra activiteit te doen. Bij 

tekorten worden activiteiten niet uitgevoerd.   

 

Is de ouderbijdrage ook voor de werkweken? 

Nee de ouderbijdrage is wel voor excursies niet voor de werkweken. De kosten 

van werkweken in het brugjaar, in 4 havo, 5 atheneum en 5 gymnasium worden 

apart in rekening gebracht.  

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u voor de kosten van de werkweken 

een bijdrage aanvragen bij de gemeente via bij Stichting Meedoen in Rotterdam. 

In overleg met de financiële administratie is betaling in termijnen mogelijk. 



Neem indien nodig contact met hen op om een afspraak te maken over de 

betaling (info@rml.nl) 

 

Voor leerlingen van 18 tot 27 jaar in het voortgezet onderwijs 

Leerlingen die in de loop van het studiejaar 18 jaar worden, moeten in het 

kwartaal, voorafgaand aan hun verjaardag "Tegemoetkoming Scholieren" 

aanvragen. Meer informatie is te vinden op www.duo.nl 

 

We hopen dat bovenstaande informatie u voldoende duidelijk heeft gemaakt dat 

wij als school niet zonder ouderbijdrage kunnen functioneren. Mocht u in staat 

zijn om iets meer over te maken dan vragen wij u dat in overweging te nemen. 

 

U ontvangt rond 24 september 2021 per mail een factuur voor de betaling van 

de ouderbijdrage via WIS collect. We verzoeken u altijd te reageren op de mail, 

via WIS collect of door contact op te nemen met de financiële administratie van 

de school. Zodat wij weten hoeveel ouderbijdrage we kunnen verwachten en of 

we voldoende hebben om alle activiteiten uit te voeren. 

Ouders met kinderen in havo 4 of vwo 5 ontvangen later in het jaar een aparte 

factuur voor de reis- en verblijfkosten voor de werkweken.  

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de financiële 

administratie van de school. 

 

 
 

drs. J.W. Koning, rector 

 

      

 

 

 

 



Overzicht begroting ouderbijdrage 2021-2022 
Algemeen € 29.750,- 

• Kopieerwerk 
• Leerlingpas en CJP 
• Verzekeringen 

Begeleiding Leerlingenteams €   8.100,- 

Leerlingenzorg € 27.500,- 
Leerling activiteiten € 65.200,- 
Montessori Academie  €   2.800,- 
Excursies € 23.000,- 
Gebouw € 16.200,- 
Diversen € 49.570,- 
 

• Sociaal fonds  
• Musical en EenAkter 
• Laptopkar 

• Tuinproject 
• Aanschaf literatuur 
• Info – redactie 
• Website – nieuws 

• Website – redactie 
• Ouderraad 
• Decanaat 
• Mediatheek 

 
Totaal: € 222.120,- 

 


