
 
 

  

   
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen  
 

Datum oktober 2022 

Ons kenmerk  
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Onderwerp: Informatie over de vrijwillige ouderbijdrage 
schooljaar 2022-23 

  

  
 
 
 
                    

  

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Hierbij ontvangt u informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, het tekenetui dat ouders van 
brugklasleerlingen via school kunnen aanschaffen en de huur van een locker (in dagelijkse praktijk 
‘kluisje’ genoemd).  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen buiten de lessen een aantal aanvullende activiteiten aan 
te bieden vanuit onze visie op goed onderwijs. Hiermee maken we de opleiding van onze leerlingen 
uitdagender en inhoudelijk interessanter. Daarnaast maken we hiermee onze school aantrekkelijker 
als leefgemeenschap. Concreet kunt u denken aan introductie-activiteiten bij de start van het 
schooljaar, klassenactiviteiten of excursies bij een schoolvak. Voor deze activiteiten vragen we geen 
vrijwillig bijdrage ouderbijdrage.  
 
Voor de driedaagse afsluiting van de introductieperiode van de brugklassers, de buitenlandse 
studiereizen en het schoolreisje aan het einde van het schooljaar vragen we een vrijwillige 
ouderbijdrage. Deze activiteiten zijn voor iedere leerling toegankelijk. Dat is niet afhankelijk van het 
betalen van de vrijwillige bijdrage. Wij houden de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk en 
wegen deze steeds goed af tegen de opbrengsten. We hopen dat zoveel mogelijk ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage voldoen, zodat we deze activiteiten kunnen blijven organiseren. 
 
Leermiddelen 
Voor ouders van brugklasleerlingen is het mogelijk om het tekenetui via school aan te schaffen. Dat 
valt niet onder de ‘gratis’ leermiddelen. De ervaring leert dat het voor alle betrokkenen aantrekkelijk 
is dit via school te kopen.  
 
Locker 
Tenslotte bestaat de mogelijkheid een locker te huren. Deze is door leerlingen met het schoolpasje 
te openen 
 
Meer informatie over vindt u in de schoolgids die staat op onze site, onder ‘downloads’ en onderaan 
deze brief.  
  

http://www.lyceumelst.nl/
https://www.lyceumelst.nl/wp-content/uploads/2019/12/Vrijwillge-ouderbijdrage-2019_2020.pdf


 
 
 
Facturering 
In oktober ontvangt u een mail om toegang tot krijgen tot Schoolloket, een soort webwinkel. U 
ontvangt digitaal via Schoolloket een verzoek voor het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage voor 
de opleiding van uw zoon of dochter voor schooljaar 2022-2023. Als een activiteit onverwacht niet 
doorgaat, storten we betaalde bijdragen terug. De ouderhandleiding voor Schoolloket vindt u in 
Schoolloket onder: tabblad webwinkel, uitleg schoolloket, ouderhandleiding.  
 
Verantwoording 
Jaarlijks verantwoordt de school de vrijwillige ouderbijdrage naar de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad. In de vergadering van juni 2022 is ingestemd met de vrijwillige 
ouderbijdrage 2022-2023.  
 
Stichting Leergeld 
Sommige gezinnen komen in aanmerking voor ondersteuning van de Stichting Leergeld Arnhem of 
Oost-Betuwe. Voor meer informatie kunt terecht op hun websites. 
 
Betalingsafspraken en vragen van administratieve aard 
U kunt in termijnen betalen. Als u vragen heeft over de betaling of de termijnen, kunt u contact 
opnemen met onze administratie: administratie@lyceumelst.nl of telefonisch op 0481-362920 
 
Overige vragen: 
Wij doen ons best tijdig, helder en zo volledig mogelijk met u te communiceren. Mocht u desondanks 
opmerkingen hebben over de inhoud van dit bericht die niet administratief van aard zijn, kunt u deze 
kenbaar maken door middel van een e-mail aan info@lyceumelst.nl   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Drs. J. (Jan-Maarten) de Wit 
Rector 
 
Algemeen 
Leerjaar  Bedrag 
Alle Huur locker € 10,- per schooljaar 
1 Gevulde tekenetui (koop kan via school, 

hoeft niet) 
€ 10,- 

 
Buitenlesactiviteiten 
Leerjaar Buitenlesactiviteiten Bedrag 
Alle Schoolreisje € 45,- 
1 3-daagse afsluiting introtijd € 95,- 
3 Mavo Studiereis maart 23 € 400,- 
3 Havo en 3 Vwo  Studiereis maart 23 € 185,- 
4 Mavo  Studiereis oktober 22 € 380,- 
4 Havo Studiereis maart 23 € 400,- 
4 Vwo Studiereis maart 23 € 200,- 
5 Havo  Studiereis oktober 22 € 380,- 
5 Vwo Studiereis maart 23 € 600,- 
6 Vwo  Studiereis oktober 22 € 600,- 
o In oktober 2022 organiseren we studiereizen voor de examenklassen ter vervanging van de reizen 

die in schooljaar 2021-2022 door de coronamaatregelen niet konden doorgaan. 
          
              

https://leergeldarnhem.nl/nl/home
https://sgo-overbetuwe.nl/stichting-leergeld-oost-betuwe/
mailto:administratie@lyceumelst.nl
mailto:info@lyceumelst.nl

