
 
 

 

Overveen,  4 november 2020                                                                                             
 
Betreft: schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage                                                      
 
Geachte ouders / verzorgers, 
Met deze brief informeren wij u over de vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten voor het schooljaar 
2020-2021. In de loop van deze week ontvangt u via WIS-collect een factuur voor de schoolkosten en 
vrijwillige ouderbijdrage. Graag licht ik alvast toe waarom wij een beroep op u doen om naast de 
schoolkosten ook deze vrijwillige bijdrage te betalen. 
 
Het Ministerie van OCW stelt aan scholen voor voortgezet onderwijs jaarlijks geld ter beschikking 
waarmee de school de basiskosten voor het verzorgen van de reguliere lessen, de gratis 
leermiddelen en de reguliere huisvestingskosten kan dekken. Het Kennemer Lyceum wil echter meer 
dan een ‘basispakket’ aan zijn leerlingen aanbieden om te zorgen dat onze leerlingen ook echt ‘klaar 
voor morgen’ zijn.  
 
Daarom organiseert de school een groot aantal extra onderwijsactiviteiten, excursies en reizen die 
niet uit de subsidie van de overheid betaald kunnen worden. Daarnaast bekostigen wij een aantal 
voorzieningen uit de ouderbijdrage die de overheid niet of onvoldoende vergoedt. Ook bij de 
instandhouding van de monumentale huisvesting, de prachtige sportfaciliteiten en fijne 
buitenruimten is uw financiële hulp onmisbaar. 
 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad. De 
schoolleiding legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de bijdragen aan de (O)MR. 
 
De factuur bestaat uit vier elementen: de algemene vrijwillige ouderbijdrage, de 
inkomensafhankelijke vrijwillige ouderbijdrage voor de instandhouding van het monumentale pand 
en de (sport)faciliteiten op het terrein, de kosten voor activiteiten per leerjaar en de kosten voor 
extra onderwijs. De factuur voor buitenlandse reizen en werkweken wordt een aantal weken voor 
aanvang van de reis verstuurd. In de bijlage (onderaan deze brief) is een volledig overzicht te zien van 
de kosten per leerjaar. Dit jaar kan het vanwege COVID-19 zo zijn dat diverse reizen en activiteiten 
niet of in aangepaste vorm doorgaan. Eventueel al betaalde ouderbijdragen worden dan 
teruggeboekt.  
 
Mocht u – om welke reden dan ook – bezwaar hebben tegen het bovenstaande of problemen met 
het voldoen van (een deel van) de schoolkosten, dan verzoek ik u vriendelijk contact met mij op te 
nemen. Schoolkosten mogen nooit een reden zijn dat een van onze leerlingen het onderwijs op het 
Kennemer Lyceum niet kan volgen! 
 
Bij voorbaat wil ik u, mede namens alle leerlingen en medewerkers, heel hartelijk danken voor uw 
bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter de Zoete 
Rector Kennemer Lyceum 
pdezoete@kennemerlyceum.nl  

mailto:pdezoete@kennemerlyceum.nl


Bijlage: Overzicht opbouw ouderbijdrage en schoolkosten per leerjaar 
De ouderbijdrage en schoolkosten bestaat uit vijf categorieën. Deze categorieën worden hieronder 
toegelicht en gespecificeerd. 
 
1: Algemene vrijwillige ouderbijdrage 
De algemene vrijwillige ouderbijdrage bedraagt in het schooljaar 2020-2021 185 euro. De algemene 
vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet voor een breed scala aan zaken waarvoor de school door de 
overheid niet of onvoldoende bekostigd wordt. De besteding hiervan is hieronder zo inzichtelijk 
mogelijk gemaakt, maar afgerond op gehele euro’s. 
 

Onderdeel Bedrag 

AI/SI/Open podia  €  15,00  
Bijdrage in de kopieerkosten  €    5,00  
Bijkomende toets- en examenkosten  €  10,00  
CJP-pas  €    5,00  
Extra begeleiding RT/dyslexie/trajectbegeleiding/decanaat  €  15,00  
ICT-faciliteiten, ouderportaal Magister  €  20,00  
Introductie-, mentor-, december- en slotactiviteiten  €  25,00  
Jaarboek  €  15,00  
Kluishuur  €  20,00  
Leerlingverzekeringen  €  10,00  
Lidmaatschap Kennemer Leerling Vereniging (KLV)  €  10,00  
Lustrumfonds  €  10,00  
Ouderraad  €    5,00  
Sociaal fonds  €    5,00  
Sportdagen  €    5,00  
Thema-avonden, ontvangst ouderavonden  €  10,00  

 
2: Inkomensafhankelijke vrijwillige ouderbijdrage monumentale huisvesting en (sport)faciliteiten 
Het Kennemer Lyceum heeft vanwege de monumentale huisvesting en omliggende buitenterreinen 
relatief hoge huisvestigingslasten. Deze monumentale huisvesting en omliggende terreinen dragen 
bij aan het karakter van de school. Voor het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van onze 
voorzieningen voor leerlingen is uw bijdrage van groot belang. 
 
Omdat we goed begrijpen dat een extra bijdrage voor onze hoge huisvestingslasten niet voor 
iedereen betaalbaar is, hebben we ervoor gekozen een inkomensafhankelijk adviesbedrag voor dit 
onderdeel van de ouderbijdrage op te nemen. U kunt in WisCollect zelf door middel van een vinkje 
aangeven of, en zo ja welk bedrag, u wilt bijdragen. 
 

Onderdeel Bedrag 

Adviesbedrag verzamelinkomensgroep € 0 - € 35.000  €               -    

Adviesbedrag verzamelinkomensgroep € 35.001 - 55.000  €      125,00  

Adviesbedrag verzamelinkomensgroep € 55.001 - € 75.000  €      200,00  

Adviesbedrag verzamelinkomensgroep € 75.001 - € 110.000  €      275,00  

Adviesbedrag verzamelinkomensgroep € 110.001 of hoger  €      350,00  

 
 
 
 
 
 



3: Kosten en activiteiten per leerjaar/4: werkweken en reizen /5: Extra onderwijs 
Elk leerjaar bevat diverse kosten voor activiteiten die voor alle leerlingen gelden, maar ook kosten 
die alleen gelden voor leerlingen die een bepaalde onderwijsstroom volgen (bijvoorbeeld 
gymnasium) of een bepaald vakkenpakket (bijvoorbeeld een natuur en techniek-profiel) hebben. 
Onderstaand zijn de vaste kosten en optionele kosten inzichtelijk gemaakt. Dit jaar kan het vanwege 
COVID-19 zo zijn dat diverse reizen en activiteiten niet of in aangepaste vorm doorgaan. Eventueel al 
betaalde ouderbijdragen worden dan teruggeboekt. Activiteiten waarvan we al zeker weten dat ze 
dit jaar niet door kunnen gaan, worden niet gefactureerd. 
 
Klas 1 
Klas 1 (vaste kosten) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Biologie – Naturalis  €          9,00  

3 Brugklas - Dia-taal/saqi (diagnostische toetsing)  €        15,00  

3 Brugklaskamp  €        50,00  

3 Kennemer Keuzeprojecten klas 1  €        15,00  

3 Lichamelijke Opvoeding - Schaatsen  €          9,00  

3 Plenda Agenda  €        15,00  

 
Klas 1 (extra kosten afhankelijk van keuzes) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Gymnasium – Gymnasiumdag  €          2,00  

3 Gymnasium - Toga-ontbijt en museumbezoek  €        20,00  

4 Ondernemerslijn klas 1 – Texel  €      250,00 

4 Sportlijn klas 1 - Watersport De Kaag ipv skireis 
(Skireis is i.v.m. Covid19 canceled) 

 €      200,00  

5 Delf (examenkosten) Variabel 

5 Ondernemerslijn  €      175,00  

5 Programma Cambridge English klas 1 (FCE)  €        75,00  

5 Sportlijn  €      175,00  

 
Klas 2 
Klas 2 (vaste kosten) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Cultuur - Voorstelling Respect klas 2 €        10,00  

3 Kennemer Keuzeprojecten klas 2 €        15,00  

3 Lichamelijke Opvoeding - Schaatsen €          9,00  

3 Plenda Agenda €        15,00  

3 Vorm en Beeld - Excursie Frans Hals museum €          2,50 

 
  



Klas 2 (extra kosten afhankelijk van keuzes) 
Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Gymnasium – Gymnasiumdag €          2,00  

3 Gymnasium - Museum Valkhof €        63,00  

4 Sportlijn klas 2 - Watersportweek De Kaag €      200,00  

5 Delf (examenkosten) Variabel 

5 Ondernemerslijn €      175,00  
5 Programma Cambridge English klas 2 (FCE) €        75,00  

5 Sportlijn €      175,00  
 

Klas 3 
Klas 3 (vaste kosten) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Geschiedenis - Tweede Wereldoorlogdag €          2,00  
3 Homi planningstool €          8,00  
3 Lichamelijke Opvoeding - Schaatsen €          9,00  

 
Klas 3 (extra kosten afhankelijk van keuzes) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Gymnasium – Gymnasiumdag €          2,00 

3 LOB - Bezoek TU Delft (alleen vwo) €        17,00  
4 FCE – Hastings €      300,00  
4 Gymnasium – Trierreis €      145,00  
5 Delf (examenkosten) Variabel 

5 Programma Cambridge English klas 3 (FCE) €      333,00  

 
Klas 4h 
Klas 4h (vaste kosten) 

 
 

 

 

 

 
  

 
  

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Homi planningstool €          8,00  
3 Kennemer Keuzeprojecten klas 4 €        15,00  
3 Lichamelijke Opvoeding - Schaatsen €          9,00  
3 LOB - SKIA opleidingenmarkt €          4,00  

3 Maatschappijleer - Bezoek Binnenhof €        13,00  
3 Maatschappijleer - Gastles ex-gedetineerde €          3,25  
3 Profielwerkstuk - PWS-dagen €        10,00  

4 4H/5V Buitenlandse reis €      500,00 



Klas 4h (extra kosten afhankelijk van keuzes) 
Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Aardrijkskunde - Excursie Rotterdam €        23,00  
3 Biologie – Artisdag €          4,50  
3 BSM - EHBO-cursus €        30,00  

3 Frans – Bovenbouwtoneel €        12,00  

3 Tekenen - Excursie/rondleiding Van Gogh 
museum 

€          6,00  
 

5 Delf (examenkosten) Variabel 

 
Klas 4v 
Klas 4v (vaste kosten) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Homi planningstool €          8,00  
3 Kennemer Keuzeprojecten klas 4 €        15,00  
3 Lichamelijke Opvoeding - Schaatsen €          9,00  
3 Maatschappijleer - Bezoek Binnenhof €        13,00  
3 Maatschappijleer - Gastles ex-gedetineerde €          3,25  
4 Cultuur - Voorstelling Kikid 4v €        14,00  

 
Klas 4v (extra kosten afhankelijk van keuzes) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Biologie – Artisdag €          4,50  
3 BSM - EHBO-cursus €        30,00  

3 Frans – Bovenbouwtoneel €        12,00  

3 Geschiedenis - Teylers Museum €          5,50  
3 Gymnasium - Allard Pierson €        11,00  
3 Gymnasium - Aluin theater €        14,00  
3 Gymnasium – Gymnasiumdag €          2,00  
3 Tekenen - Excursie/rondleiding Van Gogh 

museum 
€          6,00  
 

4 CAE - Cambridge/Oxford €      530,00  

5 Delf (examenkosten) Variabel 

5 Programma Cambridge English klas 4 VWO (CAE) €      120,00  

 
Klas 5h 
Klas 5h (vaste kosten) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Frans – Bovenbouwtoneel €        12,00  
3 Homi planningstool  €          8,00  
3 Profielwerk - Presentatie-avond  €          2,00  

 
Klas 5h (extra kosten afhankelijk van keuzes) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Examengym – individuele keuzes 0 – 55 euro Variabel  

3 Frans – Bovenbouwtoneel €        12,00  
 



Klas 5v 
Klas 5v (vaste kosten) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Engels – Toneel (deels uit cjp-budget) €        12,00  
3 Homi planningstool €          8,00  
3 Lichamelijke Opvoeding – Schaatsen €          9,00  
3 LOB - SKIA opleidingenmarkt €          4,00  

3 Profielwerkstuk - PWS-dagen €        10,00  

4 4H/5V Buitenlandse reis (excl. gymnasium) €      500,00 

 
Klas 5v (extra kosten afhankelijk van keuzes) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Aardrijkskunde - Excursie Rotterdam €        23,00  
3 Biologie – Artisdag €          4,50  
3 Frans – Bovenbouwtoneel €        12,00  

3 Gymnasium - Aluin theater €        14,00  
3 Gymnasium – Gymnasiumdag €          2,00  
3 Natuurkunde – Stralingspracticum €          7,50  

4 5G – Romereis (ipv buitenlandse reis 4H/5V) €      990,00  

5 Delf (examenkosten) Variabel 

5 Programma en examenkosten Cambridge English 
klas 5 VWO (CAE) 

€      390,00  

 
Klas 6v 
Klas 6v (vaste kosten) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Homi planningstool €          8,00  
3 Profielwerkstuk - Presentatie-avond €          2,00  

 
Klas 6v (extra kosten afhankelijk van keuzes) 

Categorie Onderdeel Bedrag 

3 Examengym – individuele keuzes 0 – 55 euro Variabel  

3 Frans – Bovenbouwtoneel €        12,00  
3 Gymnasium - Aluin theater €        14,00  

3 Gymnasium – Gymnasiumdag €          2,00 

5 Programma en examenkosten Cambridge English 
klas 6 VWO (CAE) 

€      390,00  

 
 


