
Geachte ouder/verzorger,  

 
Castor College vraagt een vrijwillige financiële bijdrage voor activiteiten op school. Deze bijdrage is niet verplicht. Het 
gedeeltelijk of het niet willen betalen van de bijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname. Elke leerling die mee wil 
doen, doet mee. Mocht u een bijdrage willen betalen en u heeft daarbij hulp nodig, dan kunnen we samen kijken naar 
een oplossing. 
 
De school krijgt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal dat speciaal voor een leerjaar 

door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Dat geld is 

bedoeld voor onderstaande en hiervoor vragen wij van u geen bijdrage: 

• de gewone leer- en werkboeken die de leerling in de klas of thuis in opdracht van de school moet gebruiken, 
inclusief bijbehorende cd’s en dvd’s; 

• eigen leermateriaal van de school; 

• de kosten van licenties van digitaal leermateriaal waarvan de leerling in dat leerjaar verplicht gebruik maakt; 

• distributie van het les- en leermateriaal; 

• verbruiksmaterialen zoals tekenpapier, verf, hout, metaal. 
 

Als school hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, maar ook aan de sfeer binnen de school. We 

organiseren (buitenschoolse) activiteiten, zoals excursies, schoolfeesten, sportdagen, sportoriëntatie, theater, 

muziekavond etc. Aangezien deze activiteiten niet door de overheid worden gefinancierd, vragen wij van de ouders 

hiervoor een vrijwillige financiële bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het leerjaar. Op de volgende 

pagina vindt u een specificatie van de bedragen. De vrijwillige bijdrage wordt via het digitale betalingssysteem 

Schoolloket aan u verstuurd.  

 

Ouderraad 

Op onze school is een ouderraad actief, die het onderwijs ondersteunt op alle mogelijk denkbare manieren. De 

vrijwillige financiële bijdrage die de ouderraad ontvangt, wordt onder andere gebruikt voor subsidie van de 

Kerstviering, sinterklaasviering, schoolfeesten, muziekavonden, en andere zaken die direct het onderwijs ten goede 

komen. Wij willen u melden dat de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) voorafgaand heeft ingestemd 

met de vaststelling van de bestemming van de ouderbijdrage. 

Solidariteitsfonds 
Een bijdrage aan dit fonds zorgt ervoor dat er een financiële buffer ontstaat, die ingezet kan worden richting ouders 
die problemen hebben om leermiddelen/ouderbijdrage/excursies te financieren. Ouders die een financiële uitdaging 
ervaren kunnen een beroep doen op dit fonds. 
 
Introductiekamp leerjaar 2 en buitenlandse reis voor-examen klassen 
Het kamp voor het tweede leerjaar heeft in september plaatsgevonden. De factuur voor deze activiteit(en) werd apart 
van de ouderbijdrage in rekening gebracht. De Nederlandse of buitenlandse reis van de voor-examenklassen zal eind 
van het schooljaar plaatsvinden en tussen de 300 en 500 euro kosten. 
 
Versterkt Engels – Cambridge certificaat 
Apart van de ouderbijdrage zijn er verplichte kosten voor leerlingen van havo en vwo bovenbouw die het vak VTO 
Engels (Versterkt Engels) hebben gekozen. Dit zijn jaarlijkse kosten voor het Cambridge examen. 
 

VTO Engels (Versterkt Engels) 4 en 5 havo: € 121 per jaar 

4,5 en 6 vwo: € 88 per jaar 

Verplicht voor leerlingen 

die dit vak kiezen 

 

Werking Schoolloket 
Wij maken voor betalingen gebruik van het digitale betalingssysteem Schoolloket. Voor de inning van de 
ouderbijdrage 2022-2023 ontvangt u binnenkort, op het e-mailadres van de eerste ouder/verzorger, een link voor de 
betaling. Op de derde pagina van deze brief staat vermeld hoe u kunt inloggen. 

 
 
 
      



 

OUDERBIJDRAGE 2022-2023 

   

 
Bijdrage per leerjaar 

1e 
leerjaar 

Introductieprogramma € 25,00 Ouderraad € 3,50 

Solidariteitsfonds 
Gebruik locker  
Bijdrage mediatheek 

€ 2,50 
€ 7,50 
€ 8,00 

Klassenactiviteiten € 7,50 

Kopieerkaart € 5,00 Project Vrijheid € 8,00 

Studieplanner  € 7,50 Culturele 
activiteiten/projecten/excursies 

€ 20,00 
Sport-toernooien-oriëntatie € 5,00 

   € 99,50 

 

2e 
leerjaar 

Introductieprogramma € 25,00 Ouderraad € 3,50 

Solidariteitsfonds  
Gebruik locker 
Bijdrage mediatheek 

€ 2,50 
€ 7,50 
€ 8,00 

Klassenactiviteit € 5,00 

Studieplanner € 7,50 Culturele 
activiteiten/projecten/excursies 

€ 20,00 
Sport-toernooien-oriëntatie € 5,00 

    € 84,00 

 

3e 
leerjaar 

Introductieprogramma € 7,50 Ouderraad € 3,50 

Solidariteitsfonds  
Gebruik locker 
Bijdrage mediatheek 

€ 2,50 
€ 7,50 
€ 8,00 

Klassenactiviteit € 5,00 

Studieplanner € 7,50 Culturele 
activiteiten/projecten/excursies 

€ 20,00 
Sport-toernooien-oriëntatie € 5,00 

    € 66,50 

 

4e 
leerjaar 

Introductieprogramma € 10,00 Ouderraad € 3,50 

Solidariteitsfonds  
Gebruik locker 
Bijdrage mediatheek 

€ 2,50 
€ 7,50 
€ 8,00 

Klassenactiviteit          €  5,00 

Sport-toernooien-oriëntatie € 5,00 
Culturele 
activiteiten/projecten/excursies 

€ 30,00 

  Excursie maatschappijleer € 7,00 

   € 78,50 

 

5e 
leerjaar 

Introductieprogramma € 5,00 Ouderraad € 3,50 

Solidariteitsfonds 
Gebruik locker  
Bijdrage mediatheek 

€ 2,50 
€ 7,50 
€ 8,00 

Eindexamenjaarboek/eind-
activiteit/ diplomering (havo 5) 

€ 40,00 

Sport-toernooien-oriëntatie  
vwo 5 

€ 5,00 
Culturele 
activiteiten/projecten/excursies 

€ 20,00 

Sport-toernooien-oriëntatie  
(havo 5) 

€ 25,00 Klassenuitje (alleen vwo) 
 

€ 5,00   
 

  
vwo 5 

havo 5 
€ 56,50  

 € 111,50 

 

6e 
leerjaar  

Introductieprogramma € 3,00 Ouderraad € 3,50 

Solidariteitsfonds  
Gebruik locker 
Bijdrage mediatheek 

€ 2,50 
€ 7,50 
€ 8,00 

Eindexamenjaarboek/eind-
activiteit/ diplomering (vwo-6) 

€ 40,00 

Sport-toernooien-oriëntatie  € 25,00 
Culturele 
activiteiten/projecten/excursies 

€ 20,00 

  vwo 6 € 109,50 

    

 

 

 

 



Geachte ouder/verzorger, 

 

Hierbij informeren wij u over ons digitale betaalsysteem Schoolloket. 

 

Binnenkort krijgt u per e-mail bericht over het klaarstaan van een factuur van de ouderbijdrage voor uw zoon/dochter. 

Ook kan er een factuur klaarstaan voor de papieren planner of later in het jaar voor de kosten voor bijzondere 

sportactiviteiten waarop ingeschreven kan worden. Als uw zoon/dochter het vak Versterkt Engels (VTO Engels) volgt, 

ziet u deze factuur binnenkort ook in het loket klaarstaan. 

Wij vragen u het volgende te doen. 

Aanmelden Schoolloket 

Via de link die u binnenkort per mail ontvangt, kunt u inloggen in Schoolloket. De inlognaam is uw emailadres (het 

adres waarop u deze mail ontvangt).  

Als u Schoolloket voor het eerst gebruikt, dan wordt u gevraagd een eigen wachtwoord te kiezen.  

Als u Schoolloket al eerder heeft gebruikt en het wachtwoord bent vergeten, klikt u dan ook op de link en vervolgens 

in het beginscherm op "wachtwoord vergeten". U krijgt dan een nieuwe e-mail met een link waarmee u een nieuw 

wachtwoord kunt invoeren. 

 

Betalen 

Onder het tabje artikel(en) staan speciaal voor uw zoon/dochter geselecteerde artikel(en). U kunt hier het artikel 

aanvinken. Vervolgens kunt u via iDEAL betalen of om een factuur vragen en het bedrag overmaken. 

 

Op de volgende twee pagina’s vindt u de uitleg over de ouderbijdrage en hoe deze is opgebouwd. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie via schoolloket@castorcollege.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Financiële administratie 

Castor College 

 

 


