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Doetinchem, 8 september 2022 
 
 
Betreft: Ouderbijdrage - schooljaar 2022-2023 
 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Het Panora Lyceum vraagt ouders een bijdrage om onze leerlingen meer te kunnen bieden dan 
het reguliere onderwijsprogramma. De vrijwillige ouderbijdrage dient ter dekking van kosten die 
gemaakt worden voor het organiseren van het onderwijs en extra faciliteiten op en rond school 
waarvoor de school van het rijk geen bijdrage ontvangt. De ouderbijdrage wordt altijd vastgesteld 
met instemming van de oudergeleding van de MR. 
 
Deze vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar € 99,- per leerling. 
 
Op de volgende pagina ziet u waaruit de (vrijwillige) ouderbijdrage voor schooljaar 2022 - 2023 is 
opgebouwd. Op de laatste pagina vindt u een toelichting hierop. 
 
Facturering ouderbijdrage 
U ontvangt binnenkort via onze online facturatie- en betaaldienst WIS Collect een email met daarin 
een link. Daarmee kunt u de factuur ‘Ouderbijdrage - schooljaar 2022-2023’ via iDEAL aan ons 
voldoen. 
  
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, 
 
Thijs Breeuwer, Hoofd Bedrijfsvoering 
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Ouderbijdrage - 2022-2023 - leerjaar 1, 2 & 3 
 
Totstandkoming  
De vrijwillige ouderbijdrage dient ter dekking van kosten die gemaakt worden voor het organiseren 
van het onderwijs en extra faciliteiten op en rond school waarvoor de school van het rijk geen 
bijdrage ontvangt. De ouderbijdrage wordt altijd vastgesteld met instemming van de 
oudergeleding van de MR. In september 2022 wordt aan ouders/verzorgers gevraagd deze 
vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. 
 

        
  Activiteiten     
  Startactiviteit €       5,00  
  Activiteiten bij themaonderwijs €     12,50  
  Excursie  €     37,50  
        
  Overige     
  Leerlingenfonds €       3,00  
  Ouderavonden €       2,00  
  Verbruiksmaterialen €     10,00  
  Cultuurkaart (CJP-pas) €     10,00  
  Verzekeringen €       4,00  
  Informatievoorziening en systemen €     15,00  
        
  Totaal Ouderbijdrage €   99,00  

 
  



 

 
Toelichting bij ‘Activiteiten’ 
Voor verschillende thema’s worden activiteiten in en buiten de school georganiseerd. Leren in de 
werkelijkheid, in een andere dan de schoolse omgeving, is belangrijk. Kennis maken met de wereld 
om je heen past bij de visie van het Panora Lyceum. Voor deze excursies en activiteiten vragen we 
dan ook een bijdrage van € 12,50 per thema. Onder een thema vallen ook de WERELDWEKEN. 
Daarnaast vinden we een goede opstart voor en met al onze leerlingen en medewerkers belangrijk. 
We willen het jaar goed starten met drie introductiedagen en zo direct werken aan het proces van 
kennismaken en groepsvorming. Hiervoor vragen we een bijdrage van € 5,-. 
 
Toelichting bij ‘Vrijwillige ouderbijdrage’ 
Naast deze onderwijsactiviteiten zijn er ook andere zaken in de school die we graag willen 
organiseren, maar waarvoor een bijdrage van ouders noodzakelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om een budget voor de leerlingenraad, een leerlingenfonds (om leerlingen in bijzondere gevallen 
bij te kunnen staan), het aanschaffen van verbruiksmaterialen of het gebruik van de cultuurkaart. 
Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 44,- per leerling. 
 
Niet kunnen voldoen aan de ouderbijdrage 
Het niet (kunnen) voldoen aan de vrijwillige ouderbijdrage leidt er in geen geval toe dat leerlingen 
worden uitgesloten van deelname aan activiteiten die aan alle leerlingen worden aangeboden. Een 
gedeelte van de gederfde inkomsten kunnen worden opgevangen door het leerlingenfonds. Ook 
kan de keuze worden gemaakt een activiteit iets soberder te organiseren dan gepland wanneer er 
minder inkomsten uit de inning van de vrijwillige ouderbijdrage komen dan was begroot.  
 
Aanbieden en facturering 
Het aanbieden en factureren van de ouderbijdrage vindt plaats in september via het 
softwareprogramma WIS Collect. Ouders hebben de mogelijkheid om een gespreide betaling aan 
te vragen. Voorafgaand aan het klaarzetten van deze facturen ontvangen alle ouders een brief met 
grotendeels dezelfde uitleg als hierboven, waaruit duidelijk wordt waarom we een bijdrage vragen 
en hoe deze is opgebouwd. Ook wordt in de brief vermeld dat de hoogte is vastgesteld met 
instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 


