
 

 

 

 

 

 

 

Doetinchem, 12 februari 2021 

 

Betreft: aanvullende informatie over factuur “Schoolkosten 2020-2021 – leerjaar 1” 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Onlangs heeft u van ons een brief ontvangen betreffende de factuur “Schoolkosten 2020-2021 – 

leerjaar 1”, waarin wij onder andere aankondigden de bijdrage voor het extra onderwijsaanbod 

TTO, waar uw kind aan deelneemt, in rekening te brengen. Op basis van de ontvangen reacties 

hierop willen wij u graag nog het een en ander toelichten en verduidelijken. 

 

Communicatie 

Wij verkeerden in de veronderstelling dat wij tijdens onze Open Dag in 2020, onze voorlichting en 

op onze website voldoende duidelijk hebben gecommuniceerd dat aan het volgen van het 

tweetalige programma op het Panora Lyceum extra kosten verbonden zijn. Uit de ontvangen 

reacties blijkt dat wij dit toch onvoldoende duidelijk aan u hebben gecommuniceerd. Hiervoor 

bieden wij onze excuses aan. Dit kunnen wij helaas voor u niet meer veranderen. Wel kunnen wij 

van uw feedback leren en dit voor de toekomstige leerlingen anders aanpakken.   
 

Voor toekomstige leerlingen hebben we inmiddels op de website onder het kopje ‘tweetalig 

onderwijs’ de regel toegevoegd dat er extra kosten verbonden zijn aan tweetalig onderwijs met 

een verwijzing naar de al eerder beschikbare pagina ‘TTO ouderbijdrage’. Ook in de 

voorlichtingsvideo over TTO voor de Online Open Dag 2021 worden de extra kosten voor 

tweetalig onderwijs benoemd. Daarnaast zullen we bij de aanmelding en plaatsing van de nieuwe 

leerlingen opnemen dat er kosten verbonden zijn aan het volgen van tweetalig onderwijs.  

 

Toelichting bijdrage TTO 

De extra kosten die we als school maken voor het kunnen aanbieden van tweetalig onderwijs 

worden niet vergoed door de overheid. Om deze reden vragen wij een verplichte bijdrage TTO. Er 

worden namelijk kosten gemaakt voor TTO-leerlingen die we niet hoeven te maken voor niet 

TTO-leerlingen. Naast dat we kosten in rekening brengen bij de ouders dragen wij ook zelf bij in 

de kosten van tweetalig onderwijs. 

  

Wij maken extra kosten op het gebied van de professionalisering van TTO-vakexpert. Het 

lesgeven in de Engelse taal vraagt meer en andere vaardigheden van de vakexpert dan het 

lesgeven in het Nederlands. Daarnaast dient de Engelse taalbeheersing van de vakexpert ook van 

voldoende niveau te zijn en dit moet onderhouden worden. Ons team van TTO-vakexpert bestaat 

op dit moment uit medewerkers met geruime ervaring op dit vlak en nieuw op te leiden 

medewerkers. Ook worden er extra kosten gemaakt voor het vertalen van Nederlandstalig 

onderwijsmateriaal en het ontwikkelen van Engelstalig onderwijsmateriaal.  
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Tot slot zal er dit schooljaar aan activiteiten specifiek voor onze TTO-leerlingen nog een 

toneelvoorstelling georganiseerd worden en een math challange en history challenge voor 

mavo/havo aangezien deze leerlingen wiskunde in het Nederlands volgen. Mochten deze 

activiteiten vanwege COVID-19 geen doorgang vinden, dan zullen de kosten hiervoor in een 

volgend schooljaar ten goede komen aan deze leerlingen waarbij zoveel mogelijk gekeken wordt 

welke activiteiten alsnog gedaan kunnen worden. 

 

Specificatie bijdrage TTO 

De bijdrage TTO van € 300,- per leerling is als volgt opgebouwd: 

 Activiteiten TTO (zoals bijvoorbeeld Engelstalig toneel van Little Victorians, Junior 

Speaking Contest, Math/History Challange - € 27,- 

 Professionalisering TTO-docenten (zowel taalniveau Engels als in CLIL didactiek, IB 

training) – € 33,- 

 Extra TTO-onderwijsontwikkeling en ontwikkeling van TTO-lesmateriaal – € 63,- 

 TTO-gerelateerde personeelskosten (o.a. voor taalassistenten, coördinatie & beleid, 

internationalisering) – € 168,- 

 Diversen (zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap landelijk netwerk TTO, accreditatie, 

vertaalkosten) – € 45,- 

 

Betalingsregeling  

Mocht het zo zijn dat u deze factuur liever in termijnen zou willen voldoen of dat u om financiële 

redenen niet in staat bent de bijdrage TTO voor uw kind te voldoen, dan kunt u contact opnemen 

met de heer Breeuwer door een e-mail sturen naar thijs.breeuwer@achterhoekvo.nl. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u over bovenstaande nog 

vragen hebben dan kunt u deze stellen via info@panoralyceum.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Leon Hurkmans, conrector 
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