
Algemene toelichting schoolkosten
In deze algemene toelichting vindt u meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, de overige kosten 
waarvoor een vrijwillige keuze geldt en aanvullende informatie over eventuele tegemoetkomingen in de 
kosten.

1. Vrijwillige ouderbijdrage
Het volgen van onderwijs op CSG Liudger is zoals de wet voorschrijft kosteloos. Dit betekent dat de ouders 
niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen. Als 
school ontvangen wij echter niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze 
leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Wij vragen daarom van de ouders een vrijwillige bijdrage. 
De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte voor alle locaties en daarnaast voor locatie 
Splitting vmbo 3 en 4 uit een extra vrijwillige bijdrage voor werkstukken en materialen. 

1.1 Algemene vrijwillige ouderbijdrage (alle locaties)
De algemene ouderbijdrage is voor alle locaties € 30,00 voor de leerjaren 1 en 2 en € 40,00 voor de 
leerjaren 3 en hoger. Deze algemene ouderbijdrage wordt gebruikt voor betaling van bijvoorbeeld de 
collectieve schoolongevallenverzekering, rechten en gebruikerslicenties, reprorechten, deelname aan 
projecten en/of bijzondere dagen, diverse sportactiviteiten, extra leerlingbegeleiding en gebruik van de 
bibliotheek en mediatheek (aanschaf en onderhoud van boeken, materialen en abonnementen).

1.2 Werkstukken- en materiaalbijdrage (locatie Splitting vmbo 3 en 4)
In de leerjaren 3 en 4 van het vmbo op de locatie Splitting vragen we ouders om een vrijwillige bijdrage in 
de kosten van werkstukken voor de technische vakken die door de leerlingen mee naar huis kunnen
worden genomen en een vrijwillige bijdrage in de kosten van materialen voor de leerlingen van het profiel 
Zorg en Welzijn.

2. Overige kosten
De overige kosten kunnen worden gesplitst in kosten welke horen bij de vrijwillig gekozen opleiding en 
kosten voor vrijwillig gekozen excursies en/of activiteiten. De facturering hiervoor gebeurt digitaal via 
e-mail waarbij ouders eventueel kunnen inloggen in hun account. Een overzicht met toelichting van de 
kosten per locatie staat op de website op van de school: 
www.csgliudger.nl/schoolkosten/

2.1 Opleidingskosten
Deze kosten zijn afhankelijk van de vrijwillig gekozen opleiding. Het betreft hier o.a. de kosten voor de 
opleidingen van het TTO (tweetalig onderwijs) van locatie Raai, het accent sport in klas 1 en 2 van locatie 
Splitting en de kosten van een aantal opleidingen in klas 3 en 4 van locatie Splitting. De gekozen 
opleidingen brengen extra kosten met zich mee waarvoor de school een bijdrage van de ouders vraagt. 
Eventueel kan een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd voor excursies 
die horen bij de opleiding bij de volgende aanvraagportalen: http://www.leergeld.nl/, 
http://www.kindpakket.nl of http://www.samenvoorallekinderen.nl

2.2 Excursies en andere activiteiten
De school organiseert excursies en activiteiten om het onderwijsprogramma te verlevendigen, het 
groepsverband te verstevigen en om leerlingen extra te motiveren. De facturering hiervoor gebeurt 
digitaal via e-mail waarbij ouders eventueel kunnen inloggen in hun financiële account. Ouders ontvangen 
in de loop van het schooljaar afzonderlijk bericht van de locatie over excursies en activiteiten die gehouden 
worden. In overleg met de school kan eventueel een betalingsregeling worden getroffen of een aanvraag 
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in de loop van het schooljaar afzonderlijk bericht van de locatie over excursies en activiteiten die gehouden 
worden. In overleg met de school kan eventueel een betalingsregeling worden getroffen of een aanvraag 
voor een tegemoetkoming in de kosten via diverse aanvraagportalen: http://www.leergeld.nl/, 
http://www.kindpakket.nl of http://www.samenvoorallekinderen.nl
Als alternatief voor een excursie wordt eventueel een kosteloos programma op school georganiseerd.
Een overzicht met toelichting van de schoolkosten per locatie staat op de website van de school: 
www.csgliudger.nl/schoolkosten/

3. Algemene informatie

Stichting Leergeld, Kindpakket en Samen voor alle kinderen
Ouders met een aantoonbaar inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau kunnen een beroep doen 
op de Stichting Leergeld. Deze stichting probeert te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement 
terechtkomen. Let op: wilt u in aanmerking komen voor financiële steun, dan moet u zich zelf aanmelden
bij de Stichting Leergeld. Dit is een absolute voorwaarde, de school kan dit niet voor u doen.

Een aanvraag kan worden gedaan via: http://www.leergeld.nl/, http://www.kindpakket.nl of 
http://www.samenvoorallekinderen.nl 
Een aanvraag voor een vergoeding via de stichting leergeld kun u indienen via:
https://www.leergeld.nl/doeeenaanvraag/
U wordt dan gevraagd om alleen de 4 cijfers van uw postcode in te vullen waarna u wordt verwezen naar 
de betreffende regionale afdeling van de stichting leergeld.
Een andere mogelijkheid is een aanvraag via de website: http://www.kindpakket.nl/

Tegemoetkoming in de kosten
Sinds enkele jaren is een tegemoetkoming voor ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs niet 
meer mogelijk. Het budget hiervoor is overgedragen naar het kindgebonden budget van de 
Belastingdienst, dat hiermee is verhoogd. Voor leerlingen van 18 jaar en ouder kan een tegemoetkoming 
scholieren worden aangevraagd. Meer informatie hierover kunt u krijgen via de Dienst Uitvoering 
Onderwijs https://duo.nl/particulieren/

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u kinderen hebt 
onder de 18 jaar, krijgt u misschien een kindgebonden budget. U moet dan wel kinderbijslag ontvangen. 
Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen 
jonger dan 18 jaar. Kindgebonden budget aanvragen is meestal niet nodig. U ontvangt bericht van de 
Belastingdienst als u volgens hun gegevens recht hebt op kindgebonden budget. Hebt u geen bericht van 
de Belastingdienst gekregen over het kindgebonden budget, maar hebt u er wel recht op? Kijk dan op 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

Kwijtscheldingsregeling
In bepaalde gevallen kan er een beroep gedaan worden op de kwijtscheldingsregeling voor die 
schoolkosten die horen bij de gekozen opleiding. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt dan kan uw kind 
gebruik blijven maken van de voorzieningen en deelnemen aan de activiteiten. De tekst van de 
kwijtscheldingsregeling luidt als volgt:

CSG Liudger verleent onder de hieronder genoemde omstandigheden, op verzoek van de wettelijke
vertegenwoordiger, gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de schoolkostenbijdrage:
a) indien het gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 120% van de voor de wettelijke
vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm.
b) indien op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing 
is verklaard. 

Verzoek om kwijtschelding wordt bij voorkeur schriftelijk of via e-mail (schoolkosten@csgliudger.nl) 
gedaan aan de heer T. Smits, controller, tel. 0512-305724.
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