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Algemene vrijwillige ouderbijdrage 
Wij baseren ons werk op de GSR op de twee belangrijke pijlers van de identiteit en goed kwalitatief 
onderwijs. We willen de leerlingen inspireren tot leren en hen een veilig klimaat bieden dat gericht is op 
het ontdekken en ontwikkelen van individuele door God gegeven gaven en talenten.  
Voor het ontwikkelen en behouden van onze identiteit wordt er geïnvesteerd in samenwerking met 
andere christelijke scholen aan de versterking van de eigen identiteit in het onderwijs, zoals de 
ontwikkeling van identiteitsgebonden lesmateriaal en materiaal voor dagopeningen. Ook wordt een 
deel van de ouderbijdrage bestemd voor activiteiten als identiteitsgebonden activiteiten over 
seksualiteit, verslaving, levensstijl en dergelijke. 
Wij  vragen voor deze activiteiten een bijdrage aan de ouders in de vorm van een vrijwillige 
ouderbijdrage van € 50,00 per gezin. De bijdrage is vrijwillig, maar wel belangrijk voor de continuering 
van de genoemde activiteiten. Vandaar dat wij een dringend beroep op u willen doen om, als dat binnen 
uw financiële mogelijkheden past, de ouderbijdrage te betalen. 
 

Bijdrage leerlingvereniging IO Vivat 
Wij zijn erg blij met de activiteiten van de leerlingenvereniging Io Vivat binnen de school. Zij geven een 
belangrijke meerwaarde aan de schooltijd van de leerlingen, met als hoogtepunt de jaarlijkse Grote 
Avond. Voor het voortbestaan van de activiteiten van Io Vivat is een vaste inkomensstroom op basis van 
contributie van de leerlingen belangrijk. Om de administratieve lasten en het contante geldverkeer 
binnen de school te beperken, is er voor gekozen om het contributiebedrag voor de vereniging Io Vivat 
op te nemen als vrijwillige bijdrage op de factuur van de ouderbijdrage. Als deze bijdrage is betaald, 
worden de leerlingen geregistreerd als lid. Leden van Io Vivat krijgen een gratis kaart voor de Grote 
Avond en voorrang bij het bestellen van extra kaarten.  
 

Excursies, educatieve reizen, sportactiviteiten, schoolkamp en culturele activiteiten 

We willen de leerlingen uitdagen om te leren en hen opleiden voor een diploma binnen de gegeven 
mogelijkheden. Daarnaast willen we de leerlingen voorbereiden op hun plaats en taak als christen in 
onze snel veranderende samenleving. Wij hechten eraan dit niet alleen te doen binnen de schoolmuren 
maar ook door daadwerkelijk de school uit te gaan om in contact te komen met geschiedenis, natuur, 
cultuur en de geografische omgeving in steden, musea, tentoonstellingen en dergelijke. 
 
Excursies en educatieve reizen leveren een belangrijke bijdrage aan de leerresultaten, ontwikkeling en 
de vorming van de leerlingen. In de financiering vanuit de overheid wordt geen geld verstrekt voor 
dergelijke externe activiteiten. De school mag daarom voor deze activiteiten een vrijwillige bijdrage 
vragen aan de ouders. Voor de educatieve reizen ontvangen ouders een aparte factuur. 
 
Voor het vak LO (lichamelijke opvoeding) in de eindexamenklassen en voor het vak BSM (bewegen, 
sport en maatschappij) en LO2 is er een eigen bijdrage voor sportactiviteiten. De school is verplicht om 
bij deze vakken andere sportactiviteiten zoals tennis, squash, fitness, klimmen, spinning en 
skiën/boarden aan te bieden waar de leerling er twee verplicht van moeten volgen. De school wil graag 
een breed keuzeaanbod bieden aan de leerlingen, waarvoor de vrijwillige bijdrage word gebruikt. De 
overige kosten worden door de school gedragen.  
 

Reiskosten excursies en activiteiten 
Naar sommige excursies of activiteiten reizen leerlingen op eigen gelegenheid. Dat kan betekenen dat er 
OV-kosten voor moeten worden gemaakt. Via www.gsr.nl kunt u onder Downloads in het overzicht 
Vrijwillige ouderbijdragen 2022-2023 lezen bij welke excursies de reiskosten wel/niet door de school 
worden betaald. 
 

Kluisjes 
De kluisjes zijn voor het opslaan van waardevolle spullen, boeken die niet elke dag thuis nodig zijn en de 
jas. Voor natte jassen is er een kapstokvoorziening. Elke leerling heeft een eigen kluisje. In vmbo 1 en 2 
maken de leerlingen gebruik van een extra kluisje dat zij delen met een andere leerling, om hun jas in op 
te bergen. 

http://www.gsr.nl/
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De huur voor het kluisje is voor alle leerlingen € 8,00 per schooljaar. Voor elke nieuwe leerling is de borg 
voor de kluissleutel € 10,00. Deze borg wordt bij het inleveren van de originele kluissleutel terugbetaald. 
Als de leerling de sleutel kwijtraakt, wordt tegen contante betaling van € 10,00 een nieuwe sleutel 
geleverd. Op basis van voorschriften van de belastingdienst is het huurbedrag van  
€ 8,00 voor de kluis inclusief € 1,39 BTW. 
Als u niet betaalt voor de kluis, zal de leerling geen kluis krijgen of zijn huidige kluis moeten inleveren. 
De leerling zal zijn jas dan moeten opbergen in zijn tas.  
                  

Cambridge Examen 
De leerlingen die het vak Engels Advanced volgen en kiezen om het examen te doen, betalen in vwo 6 
de kosten voor deelname aan het Cambridge examen. Ouders ontvangen hiervoor een aparte factuur 
(via WIS Collect).  
 

Goethe Certificaat 
Leerlingen die deel willen nemen aan het Goethe examen betalen hiervoor de kosten. Dat geldt voor 
leerlingen met het vak Duits in havo 5 of vwo 6, die door de ouders zijn aangemeld voor het Goethe 
Certificaat. Ouders ontvangen hiervoor een aparte factuur (via WIS Collect). 


