
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overeenkomst vrijwillige schoolbijdrage 
 
1.  Het bestuur van de Stichting ‘Lucas Onderwijs’, zijnde het bevoegd gezag van  

Christelijk College De Populier, vertegenwoordigd door de heer R. van Oevelen, 
 

verder te noemen: 'de school' 
 

en 
 
2. De heer/mevrouw _______________________________________________________,  
 

zijnde de wettelijk vertegenwoordiger van 
 

___________________________________   
 

verder te noemen: 'de wettelijk vertegenwoordiger' 
 

in aanmerking nemende 
 

* dat de wettelijk vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven bij de school, welke 
inschrijving de school heeft aanvaard; 

 
* dat de school naast het verzorgen van het reguliere, op diplomering gerichte onderwijs 

zich tevens sterk maakt voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse 
activiteiten, welke ten doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van 
de leerling te bevorderen; 

 
* dat voor genoemde activiteiten volgens artikel 27 lid 2 Wet op het Voortgezet Onderwijs 

een overeenkomst voor een schoolbijdrage gesloten kan worden; 
 

* dat deze schoolbijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te worden aan-
gegaan, doch wanneer deze overeenkomst is ondertekend er wel een verplichting tot 
betaling van de overeengekomen bijdrage door de wettelijk vertegenwoordiger bestaat; 

 
* dat de wettelijk vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast het reguliere 

onderwijs tevens gebruik kan maken van de door de school aangeboden mogelijkheden 
en bereid is de daaraan verbonden kosten te voldoen; 

 

 Z.O.Z. 



 
verklaren te zijn overeengekomen dat de vrijwillige schoolbijdrage zal worden besteed aan: 

 
-  kosten beheer studiehuis 
- collectieve ongevallenverzekering tijdens schooltijd 
- kosten cultureel jongeren paspoort (CJP) 
-  subsidie bij div. excursies en culturele activiteiten 
-  subsidie meerdaagse reizen  
- vieringen 
- subsidie voor individuele (extra) hulp 
- extra leer- en hulpmiddelen  
- de leerlingenraad 
-  subsidie oudercommissie 
 
De wettelijk vertegenwoordiger betaalt voor de cursus 2020-2021 een schoolbijdrage van  
€ 122,00 en ontvangt hiervoor een rekening. 
Deze overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, met dien verstande dat het bedrag 
jaarlijks met maximaal 10% kan worden verhoogd mits de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad daarmee instemt. 
Ten aanzien van de schoolbijdrage hanteert de school de volgende  
kwijtscheldingsregeling: 

 De schoolbijdrage wordt alleen gevraagd voor het 1e en 2e kind uit een gezin. 
 

Aldus overeengekomen en opgemaakt te Den Haag 
 

datum: ___________________________ 
 

handtekening wettelijk vertegenwoordiger  
 
 

____________________________________________________ 
 
 

handtekening school  ___________________________________ 


