Betreft: afhandeling financiële zaken schooljaar 2020-2021
herziene versie 23-12-2021
Beste ouders/verzorgers,
Dit bericht gaat over de afhandeling financiën van de vrijwillige ouderbijdrage. U vindt de
gevraagde bedragen terug en er wordt uitgelegd hoe deze bedragen tot stand zijn
gekomen.
Vooral ten gevolge van corona heeft een aantal activiteiten die betaald worden uit de
vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen plaatsvinden, waardoor er voor enkele leerjaren in
de realisatie een restpost overbleef. Met de ouders in de medezeggenschapsraad (OMR,
uw vertegenwoordigers) is in het verleden een afspraak gemaakt over restbedragen: bij
een restbedrag hoger dan 10% van het ingelegde bedrag (met een minimum van €10,-)
wordt dit bedrag gerestitueerd aan de ouders. Voor de meeste leerjaren bleek de
gevraagde ouderbijdrage niet voldoende te zijn. Dat is te verklaren uit het feit dat we
afgelopen jaar minder ouderbijdrage hebben gevraagd. Dat tekort in de realisatie van de
vrijwillige ouderbijdrage neemt de school dit jaar voor haar rekening. Het betreft in totaal
ruim € 6400,00.
De nieuwe wetgeving die sinds 01-08-2021 van kracht is, stelt elke ouderbijdrage
vrijwillig: “Iedere leerling moet aan alle activiteiten kunnen deelnemen, ongeacht of de
ouders/verzorgers kunnen of willen betalen.” Uiteraard kan het Porta Mosana College niet
alle uitgaven voor activiteiten doen zonder inkomsten hiervoor te krijgen. Wij gaan ervan
uit dat alle ouders begrip hebben hiervoor en mee zullen helpen de financiën op orde te
houden.
Ten overvloede zij hier nog eens vermeld dat de Stichting Leergeld Maastricht en
Heuvelland waar nodig financieel kan bijspringen voor specifieke middelen die nodig zijn
voor school, zoals sportspullen, een fiets, een laptop, contributie voor een club (sport,
muziek). Voor meer informatie opent u: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
In de begroting van 2020-2021 waren de volgende posten opgenomen:
1. financiering cultuurkaart CJP (t.b.v. culturele activiteiten binnen en buiten school);
2. algemene bijdrage aan schoolsport (cross, diverse sporttoernooien);
3. introductieactiviteiten 2020-2021;
4. activiteiten tijdens projectdagen in per.1 en 3;
5. eindejaarsactiviteit 2020-2021.
In de realisatie van schooljaar 2020-2021 is gebleken welke restbedragen of tekorten
onder de streep per leerling zijn overbleven:
leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar

1
2
3
4
5
6

Afdeling havo/vwo:
= - €8,63
= €11,62
= - €19,07
= €7,53
= €10,70
= €0

Afdeling tto:
= -€6,70
= €16,26
= -€13,61
= €11,05
= -€11,11
= €0

De school heeft inmiddels veel bijgeleerd over het organiseren van activiteiten voor
leerlingen binnen coronaspelregels en houdt goede hoop ook dit schooljaar voldoende te
kunnen organiseren binnen die spelregels. Daarom is met de OMR afgesproken dat wij
voor het schooljaar 2021-2022 opnieuw €75,00 per leerling begroten. Bij die leerjaren
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waar vorig schooljaar geld overbleef, brengen we dat bedrag in mindering op die €75,00.
Dat betekent dat de gevraagde bedragen per leerjaar dus verschillen.

leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar

1
2
3
4
5
6

Afdeling havo/vwo:
= € 75,00
= € 75,00
= € 75,00
= € 75,00
= € 67,00
= € 64,00

Afdeling tto:
= € 75,00
= € 75,00
= € 59,00
= € 75,00
= € 64,00
= € 75,00

Naast de vrijwillige ouderbijdrage zullen we ook de extra NPO-gelden inzetten voor
activiteiten die de (geestelijke) gezondheid van de leerlingen ten goede komt.
Sport & Lifestyle (onderbouw)
Dit betreft een keuzevak in de onderbouw. Elk jaar kiezen leerlingen opnieuw welk
keuzevak zij willen volgen. Verrekening met een volgend schooljaar is daarom zeer
bewerkelijk. Vandaar dat wij hier voor alle leerlingen van vorig schooljaar overgaan tot
restitutie aan de ouders/verzorgers die hebben betaald.
Leerjaar 1:

ingelegd:
€65,00
gerealiseerd: €20,00
restitutie:
€45,00

Leerjaar 2:

ingelegd:
€65,00
gerealiseerd: €20,00
restitutie:
€45.00

De restitutie vindt plaats vanaf 04-02-2022
BSM (bovenbouw)
De geplande activiteiten konden in coronatijd niet of slechts gedeeltelijk doorgaan. Wat
niet is gerealiseerd, wordt gerestitueerd aan de ouders/verzorgers die hebben betaald.
Leerjaar 4:

Leerjaar 5:

Leerjaar 6:

ingelegd:
€95,00
gerealiseerd: €105,32
rest: - €10,32

School draagt deze kosten.

ingelegd:
€105,00
gerealiseerd: €113,22
rest: - € 8,22

School draagt deze kosten.

ingelegd:
€60,00
gerealiseerd: € 48,00
restitutie:
€ 12,00

De ‘doorgeschoven’ inleg voor de keuzeactiviteit BSM van schooljaar 2018-2019 (leerjaar
4) en 2019-2020 (leerjaar 5) ad €20,00 per schooljaar wordt eveneens gerestitueerd aan
de toenmalige BSM4 en BSM5-leerlingen.
Deze restitutie vindt plaats vanaf 04-02-2022
Ouderbijdrage tto
Sinds de oprichting in 2005 van de afdeling tto van het Porta Mosana College geldt dat de
meerkosten voor tto-leerlingen ten opzichte van reguliere havo/vwo leerlingen aan de
ouders doorberekend worden. Alle extra faciliteiten voor tto-leerlingen worden betaald uit
die jaarlijkse ouderbijdrage tto. De belangrijkste extra uitgaven betreffen: extra lessen
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Engels in alle leerjaren, extra lessen EIO (met aandacht voor Europese Internationale
Oriëntatie) in alle leerjaren van de onderbouw, extra lessen PLTS (Personal Learning and
Thinking Skills) voor tto havo leerjaar 1, extra lessen GP in leerjaar 4 en 5, coördinatie
tto, scholingen en borging Engels en CLIL (de specifieke tto-didactiek) voor de docenten
tto, contributies aan Nuffic en IBO Genève (vanwege IB English), examenkosten
leerlingen CAE (Cambridge Advanced in English in tto 4) en examenkosten IB English (in
tto 6).
Met instemming van ouders tto is er in het verleden voor gekozen om de kosten van de
totale opleiding tto in gelijke delen per leerjaar op te splitsen. Kosten voor meerdaagse
reizen vallen buiten deze ouderbijdrage.
Alle inkomsten en uitgaven voor tto staan zorgvuldig geoormerkt in de totale begroting
en realisatie van het Porta Mosana College en worden jaarlijks gekeurd door de OMR.
Ook voor de ouderbijdrage tto wijzen we op de nieuwe wetgeving die sinds 01-08-2021
elke ouderbijdrage vrijwillig stelt. Ouders die het financieel moeilijk hebben, worden door
school graag geholpen. Het behoeft geen betoog dat Porta de extra uitgaven voor ttoleerlingen niet meer kan doen als er onvoldoende ouderbijdrage wordt betaald door de
ouders/verzorgers. Dat kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van ons tweetalige
onderwijs en dat zou toch zonde zijn.
Ook voor het schooljaar 2021-2022 is de vrijwillige ouderbijdrage voor tto vastgesteld op
€450,-. Aan het einde van het schooljaar maken we samen met de OMR de balans op
m.b.t. de betalingen voor tto.
Het management team van het Porta Mosana College
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