
 

Rotterdam, 13 oktober 2022 
 
 
Betreft: factuur vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
In de week voor de herfstvakantie ontvangt u van de GSR een mail met een link naar de jaarlijkse 
digitale factuur in WIS collect voor de vrijwillige ouderbijdrage. WIS Collect is een digitaal 
facturatiesysteem waarmee u via een link in de genoemde mail direct toegang heeft tot uw 
persoonlijke pagina en alle facturen van uw kind(eren) kunt inzien en gemakkelijk kunt betalen via 
IDeal. 
De vrijwillige ouderbijdrage voor de educatieve reis (in de voorexamen klassen) wordt via een aparte 
factuur verzonden op het moment dat de inschrijvingen door u is doorgegeven. 
Mocht een bepaalde activiteit niet door zijn gaan, dan zult u de daarvoor betaalde bijdrage aan het 
einde van het schooljaar terug ontvangen. 

 
Waarom een verzoek voor een ouderbijdrage? 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijft voor dat er door een 
onderwijsinstelling een ouderbijdrage gevraagd mag worden, maar dat deze bijdragen altijd vrijwillig 
zijn.  
De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) is per 1 
augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met 
activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. 
Bijdragen voor activiteiten, excursies en educatieve reizen zijn dus vrijwillig.  
 
Wel is het zo, dat de school alleen in staat is om activiteiten te organiseren, als de ouders bijdragen 
in de kosten. De school ontvangt vanuit de overheid wel bekostiging voor het primaire 
onderwijsproces maar niet voor extra activiteiten zoals excursies en educatieve reizen. 
Naast goed onderwijs willen we als school ook graag een gevarieerd aanbod van excursies en 
activiteiten aanbieden die het onderwijs ondersteunen en de schoolperiode voor de leerlingen 
plezierig maakt. We zijn blij wanneer u uw deel daaraan kunt en wilt bijdragen. 
 
NPO-gelden 
De overheid stelt extra gelden beschikbaar voor het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO), om schade als gevolg van corona te herstellen. Vanuit deze NPO-gelden wordt extra ingezet 
op activiteiten die de sociaal-economische en fysieke ontwikkeling van leerlingen stimuleren met 
name in de introductieweek en bij de afsluiting van de examenperiode. Vanuit de NPO-gelden wordt 
(naast de van de ouders gevraagde bijdrage van € 10,00), in de onderbouwklassen € 25 per leerling 
ingezet en in de bovenbouwklassen € 75 per leerling. 

 
Schoolboeken en digitale leermiddelen 
De schoolboeken en digitale leermiddelen worden door de school verstrekt. De uitvoering daarvan is 
uitbesteed aan OsingadeJong.  Boeken zullen, op een deel van de werkboeken na, meerdere jaren in 
gebruik zijn. Bij de levering is aangegeven welke boeken aan het einde van het jaar weer moeten 
worden ingeleverd. Er wordt geen borg gerekend voor de boeken, maar de leerling is wel 



 

verantwoordelijk voor een goed gebruik en het kaften van de boeken. Voor leerboeken waar in 
geschreven is of die aantoonbaar beschadigd zijn door slordig gebruik ontvangt u als ouder of 
verzorger een nota. De controle hierop zal bij het inleveren van de schoolboeken worden uitgevoerd 
door OsingadeJong. 
 

Bijdragen van stichtingen en gemeentes voor excursies of educatieve reis 
Het kan zijn dat u niet kunt betalen vanwege bijzondere omstandigheden of financiële beperkingen. 
Wij vragen u in deze situatie te onderzoeken of uw gemeente hier voorzieningen voor biedt.  
Zo heeft de gemeente Rotterdam Stichting Meedoen voor gezinnen met een minimuminkomen.  
De gemeente Delft vergoedt een bijdrage voor inwoners die van de gemeente een Delftpas 
ontvangen. Op de website www.elkkinddoetmee.nl kunnen in sommige gevallen bijdragen gevraagd 
worden voor de educatieve reis.  
Een compleet overzicht voor mogelijke tegemoetkomingen voor alle gemeenten vindt u via de 
website www.samenvoorallekinderen.nl door het invullen van uw postcode. 
Indien bovengenoemde instanties niet iets kunnen betekenen voor het voldoen van de vrijwillige 
ouderbijdrage en uw financiële middelen niet toereikend zijn, dan hoeft u niet te betalen. We zouden 
het op prijs stellen als u dit per mail wilt melden via factuur@gsr.nl; in dat geval krijgt u ook geen 
herinnering meer. 

 
De aangeboden factuur  
De mail met de link wordt verzonden naar één ouder; dat is de ouder die in Somtoday is aangemerkt 
als factuuradres. Bij de aanmelding van uw kind heeft u dat kunnen aangeven op het 
aanmeldformulier. Indien u dit liever gewijzigd ziet naar het mailadres van de andere ouder, dan kunt 
u dit per mail aangeven via factuur@gsr.nl 
De factuur wordt u per mail aangeboden en u bepaalt zelf waaraan u wel of niet wilt bijdragen. We 
verwachten van u als ouders, dat u via de link reageert op de aangeboden factuur en uw keuze voor 
wel of niet bijdragen kenbaar maakt. Reageert u niet dan ontvangt u automatisch een 
herinneringsmail om uw keuze te maken. 
De link in de mail geeft u toegang tot uw persoonlijke pagina in WIS Collect. U kunt daar de facturen 
inzien. Wanneer u er voor kiest een bepaalde bijdrage niet te betalen, dan kunt u het vinkje op de 
factuur eenvoudig verwijderen door erop te klikken.  
De bijdrage voor de kluishuur of -borg (eenmalige borg € 10,00 en huur € 8,00 per schooljaar) kunt u 
niet verwijderen van de factuur omdat hiervoor een kluisovereenkomst is getekend. 

 
Betaalwijze 
U kunt ervoor kiezen het factuurbedrag in één keer te betalen of in 5 termijnen (01-11-2022, 15-12-
2022, 01-02-2023, 15-03-2023, 01-05-2023). Bij de keuze voor betaling in termijnen ontvangt u 
enkele dagen voor de betaaldatum een mail met een betaallink om het termijnbedrag te voldoen.  
De betaalwijze staat standaard op een betaling via IDeal. Indien u deze betaalwijze graag aangepast 
ziet naar een betaling via een overboeking dan kunt u dat kenbaar maken aan de administratie via 
factuur@gsr.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De schoolleiding 
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