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Toelichting op de vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 

CATEGORIE A: 

Deze categorie omvat de algemene posten zoals: 

 

- gemeenschappelijke vieringen binnen school 

- leerlingenraad 

- kleine bibliotheek in leerhuizen  

- extra sportactiviteiten  

- decanaat 

- Sociaal Fonds 

- WiFi 

 

Toelichting categorie A:  

 

Gemeenschappelijke vieringen binnen school 

Elk jaar wordt er een aantal activiteiten voor de gehele school georganiseerd, zoals de vieringen van 

het sinterklaas- en het kerstfeest.  

 

Leerlingenraad 

Onze leerlingenraad is heel belangrijk voor de school. Uit bijna alle klassen komen leerlingen één 

middagpauze per week bij elkaar om verschillende leerling-activiteiten te organiseren. 

Ook heeft de leerlingenraad regelmatig overleg met de directie om de belangen van leerlingen te 

behartigen en eventuele wensen voor te leggen. Daarnaast heeft de leerlingenraad contact met bijv. 

de gemeente over de veiligheid rond de school en het probleem van het zwerfafval.  

De leerlingenraad denkt ook mee over zaken als de kantine en de ‘gezonde school’.  

Twee docenten begeleiden de leerlingenraad. 

  

Bibliotheek per leerhuis 

In de leerhuizen en in het ‘chill-lokaal’ willen we een verzameling leesboeken, atlassen, 

woordenboeken e.d. laten groeien en onderhouden. 

 

Extra sportactiviteiten 

Op woensdagmiddagen strijden leerlingen uit de 1e en 2e klassen om de trofee: de sportiefste klas. 

Een klas zet per onderdeel zijn beste leerlingen in en verdient punten voor activiteiten als voetballen, 

darten, streetdance, skeeleren enz. De winnende klas mag een dag naar een pretpark! 

 

Decanaat  

Om leerlingen te begeleiden bij hun sector- of profielkeuze en hun keuze van hun vervolgopleiding 

en/of beroep wordt voorlichting gegeven door de decanen. Een deel van deze activiteiten wordt vanuit 
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de rijksbekostiging gedekt. Het Revius Wijk kiest ervoor om extra activiteiten te organiseren, 

bijvoorbeeld de “WOP/snuffelstages” en excursies naar ROC’s. Ook organiseren we jaarlijks een 

beroepenmarkt en houden wij een voorlichtingsavond voor leerlingen en hun ouders. Voor deze extra 

activiteiten vragen wij een bijdrage van de ouders.  

 

Sociaal Fonds 

Niet alle ouders zijn in staat om de vrijwillige bijdrage te betalen. Het is voor de school echter ook niet 

mogelijk om deze kosten volledig te dragen. Daarom vragen wij een bijdrage van alle ouders, zodat 

we een sociaal fonds kunnen vormen. 

 

Wifi 

In de school is wifi aanwezig, zodat in elk leerhuis optimaal gebruik gemaakt kan worden van de 

computers/laptops en de iPads. We vragen een bijdrage in de kosten voor het onderhoud van dit 

netwerk. 

CATEGORIE B: 

Op het overzicht worden de specifieke kosten voor een klas/jaarlaag aangegeven. Deze zijn 

verschillend per richting en leerjaar. Indien te veel ouders/verzorgers voor een activiteit geen 

ouderbijdrage betalen, behouden wij ons het recht voor die activiteit(en) uit het programma van dat 

schooljaar en eventuele volgende schooljaren te halen.  

 

De meeste posten spreken voor zich. Andere posten behoeven een toelichting. 

 

Huur locker 

Elke leerling kan een locker huren om zijn of haar privé spullen in te bewaren. De huur van de locker 

bedraagt € 10,00 per schooljaar. 

 

Excursies 

Wij vinden het belangrijk om leerlingen op een andere manier met leerstof in aanraking te laten 

komen dan alleen tijdens reguliere lessen. Door excursies wordt de buitenwereld naar binnen gehaald.  

In elke jaarlaag worden ieder jaar één of twee excursies georganiseerd. 

 

Cultifest 

Cultifest maakt van de leerlingen makers. Leerlingen hebben keuze uit verschillende kunstdisciplines 

waar ze in de ochtend mee kennismaken en gedurende de dag in verdiepen zodat ze hun creatief 

vermogen in een relatief kort tijdsbestek verhogen. In de middag uit zich dat in de vorm van 

presentaties op ons eigen kunstfestival: Cultifest. Komend jaar organiseren we dit weer. 

 

Werkweken 

• De brugklasleerlingen gaan aan het begin van het schooljaar op een tweedaags kamp naar de 

YMCA in Leusden. Doelstelling van het kamp is het elkaar leren kennen in een ongedwongen 

sfeer en zo een stevige basis te leggen voor het brugklasjaar. 
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• De leerlingen van vmbo-t-3 en havo-4 gaan in het voorjaar op werkweek naar het 

buitenland, respectievelijk naar Londen en Berlijn. De doelstellingen van deze werkweken 

zijn het vormen van een hechte groep en het leren samenwerken, maar ook voor het 

oefenen van de taal en het kennismaken met de cultuur aldaar. 

 

Extra teamactiviteiten 

Per leerjaar worden er één of twee culturele, sport en/of teamactiviteiten georganiseerd. Deze 

activiteiten zijn, naast culturele vorming (bijvoorbeeld theaterbezoek), vooral gericht op 

teamvorming (bijvoorbeeld door kennismakingsactiviteiten). Ook de afsluiting van de schooltijd op 

Revius Wijk na de onderbouw van het vmbo-bk en het vwo en na het eindexamen vallen onder de 

teamactiviteiten. Op het overzicht vrijwillige ouderbijdrage staat aangegeven welke activiteiten er 

onder meer voor een klas worden georganiseerd. 

 

Cultuurkaart 

Dankzij de Cultuurkaart kan school forse kortingen krijgen voor bijv. het inhuren van culturele 

activiteiten op school, het bezoek aan musea of theaters en de teamactiviteiten. Hiermee wordt het 

bedrag van de teamactiviteiten dus lager. 

Leerlingen kunnen zelf van de Cultuurkaart profiteren doordat zij kortingen kunnen krijgen op o.a. 

bioscoop- en theaterbezoek en bij diverse winkelketens.  

Omdat de bijdrage van de Rijksoverheid en de bijdrage van sponsoren onvoldoende is om de 

Cultuurkaart aan te schaffen, wordt een bijdrage van ouders gevraagd. 

 

Examentraining 

Voor leerlingen van de vmbot-t4 en havo 5 is het mogelijk een examentraining te volgen. Deze 

training vindt eind april op school plaats en wordt gegeven door een extern bureau. De deelnemende 

examenkandidaten krijgen extra training in een vak naar keuze en oefenen bovendien in het doen van 

examens.  

 

Bijdrage tto 

De bijdrage voor tto is een verplichte bijdrage voor de tto-leerlingen. 

De specificatie voor de verschillende posten kunt u vinden op de site. 

CATEGORIE C: 

Onder categorie C vallen de posten die nodig zijn voor het curriculum van de leerlingen. Het geldt 

vooral voor bovenbouwleerlingen die voor een (keuze)vak extra activiteiten krijgen aangeboden.  

Wij willen de leerlingen graag iets meer bieden dan uitsluitend het minimumvereiste. Dit is alleen 

mogelijk indien ouders hier financieel aan bijdragen.  

 


