
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de schoolkosten 
voor dit schooljaar (2022-2023). In verband met de coronacrisis kan 
het zijn dat reizen en excursies niet door kunnen gaan. Indien zich dit 
voordoet wordt u hierover geïnformeerd. 
 
Het overzicht van de kosten voor dit schooljaar, staat op onze school-
wiki; zo weet u precies welke kosten u dit schooljaar voor uw kind 
kunt verwachten. Als u hier klikt, komt u bij de algemene informatie 
over de schoolkosten en via deze link kunt u de overzichten van de 
schoolkosten per deelschool bekijken. Deze kosten worden gedurende 
het schooljaar aan u gefactureerd via het programma WisCollect. 
 
Er zijn verplichte en vrijwillige kosten. 
 
De vrijwillige kosten 
Ouders kunnen ervoor kiezen om de gevraagde bijdrage in de vrijwil-
lige kosten niet te betalen. De school mag leerlingen nooit om die re-
den de toegang tot de school of het reguliere onderwijs ontzeggen. 
Voor excursies en schoolreizen geldt dat ruim voorafgaand aan de acti-
viteit een inventarisatie plaatsvindt ten aanzien van de bereidheid de 
vrijwillige bijdrage te voldoen. Bij een te geringe bereidheid kan de be-
treffende activiteit tot onze spijt geen doorgang vinden en wordt waar 
mogelijk een alternatieve activiteit op school georganiseerd. 
 
In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad is de 
vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 vastgesteld op € 50,00 (ongewij-
zigd ten opzichte van schooljaar 2021-2022). Wat we met die bijdrage 
doen, kunt u in het overzicht zien. Ondanks het feit dat deze bijdrage 
een vrijwillige bijdrage is, verzoeken wij u nadrukkelijk om deze vrij-
willige ouderbijdrage te voldoen. Wij kunnen deze vrijwillige ouderbij-
drage relatief laag houden, omdat wij uitgaan van het solidariteitsprin-
cipe.  
 
De verplichte kosten 
Hieronder vallen o.a. de kosten van kluishuur (opbergen van laptop of 
tablet en privé spullen).  
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Voor het innen van de schoolkosten maken wij gebruik van WisCollect. 
De facturen worden via een directe link via de mail aan u gezonden. 
Als het lastig voor u is om de schoolkosten te betalen, dan is het 
meestal wel mogelijk een betalingsregeling te treffen. U kunt daarvoor 
contact opnemen met ondergetekende: wiscollect@stadenesch.nl of 
0522.263275.  
 
Financiële redenen mogen nooit een belemmering vormen om mee te 
doen aan het onderwijs van Stad & Esch. Bij problemen met de beta-
ling van de schoolkosten kunt u contact opnemen met de Stichting 
Leergeld (www.leergeld.nl) in uw gemeente of met de sociale dienst in 
de gemeente waaronder uw woonplaats valt. Ook kunt een beroep 
doen op het Stad & Esch voor elkaar fonds. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Wilfried Dekker, 
stafhoofd financiën. 
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