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u er recht op heeft. Om kindgebonden budget te 
krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner 
aan de voorwaarden voldoen. Ontvangt u geen 
andere toeslag en voldoet u aan de voorwaarden 
voor kindgebonden budget? Vraag de toeslag dan 
zelf aan. De ouder/verzorger op wiens naam de 
kinderbijslag staat, moet dit doen.
• Studiefinanciering: Leerlingen van 18 jaar en 
ouder komen in aanmerking voor een tegemoet- 
koming voor scholieren. Deze tegemoetkoming 
is onafhankelijk van het inkomen van de ouders/
verzorgers. Aanvullende financiering kan worden 
aangevraagd. Deze aanvulling is afhankelijk van 
het ouderlijk inkomen.
• De stichting Leergeld Soest/Baarn kan veel voor 
ouders/verzorgers betekenen. In heel Nederland 
zijn ruim honderd stichtingen actief. Ouders/ver-
zorgers met een laag inkomen (aantoonbaar be-
neden 120% van het bijstandsniveau) kunnen een 
beroep op deze stichting doen indien zij voor hun 
kind(-eren) bepaalde materialen zoals een iPad of 
(buiten)schoolse activiteiten niet kunnen betalen. 
Medewerkers van de stichting komen na afspraak 
op huisbezoek om in kaart te brengen wat de 
stichting kan betekenen. Het motto van Stichting 
Leergeld is: alle kinderen mogen meedoen, want 
nu meedoen is straks meetellen. Kijk ook op de 
website www.leergeld-sb.nl voor nadere informatie.
Stichting Leergeld Soest/Baarn e.o.
Postbus 250, 3760 AG SOEST
M: 06 – 16 61 53 19
E: coordinator@leergeld-sb.nl.
Bereikbaar op maandag van 09.00 – 11.00 uur en 
op woensdag van 14.00 – 16.00 uur.

Wanneer u op het ouderportaal bent ingelogd, 
selecteert u de door u gewenste betaalmogelijk-
heid: een directe online betaling via iDEAL of via 
een overboeking. Bij beide opties kunt u meestal  
(afhankelijk van de hoogte van het bedrag) kiezen  
voor betaling in termijnen; dit wordt altijd aan-
gegeven. Indien u wenst af te wijken van de daar 
geboden mogelijkheden, of indien u anders zins 
een regeling wenst te treffen, verzoeken wij u 
vriendelijk zo spoedig mogelijk na ontvangst van 
een factuur contact op te nemen met de financiële 
administratie (mevr. J. Jansen: j.jansen@griftland.nl). 
In september ontvangt u de nota inzake de vrijwil-
lige ouderbijdrage. De nota met betrekking tot de 
overige schoolkosten 2022-2023 volgt in oktober/
november. Op deze nota treft u onder andere 
de kosten van de excursie(s) aan. De werkweken 
zullen separaat gefactureerd worden.

Gymkleding
De leerlingen in de onderbouw zijn verplicht 
tijdens de lessen lichamelijke opvoeding het door 
de school voorgeschreven shirt met logo te dra-
gen. In de eerste cursusweek wordt dit shirt aan 
de leerlingen van de brugklassen en aan nieuwe 
leerlingen uit de overige leerjaren verstrekt.

Excursies, activiteiten en werkweken
Het Griftland College organiseert naast het ge-
wone lesprogramma ook andere onderwijsacti-
viteiten. De kosten variëren per leerling en zijn 
veelal afhankelijk van het aantal excursies, de 
bestemming, het leerjaar en vakkenpakket. Deze 
activiteiten zijn verplicht, ondanks het feit dat er 
extra kosten aan verbonden zijn. Net als voor de 
ouderbijdrage geldt dat er geen wettelijke beta-
lingsverplichting is. Echter, bij veel niet betalende 
deelnemers houden wij ons het recht voor de 
betreffende excursie te annuleren. De bedragen 
worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en worden 
vermeld in de tabel op de volgende pagina.

Subsidieregelingen
• Kindgebonden budget is een bijdrage in de 
kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt 
u naast de kinderbijslag. Heeft u al een toeslag? 
Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als 

denboeken, atlassen en andere naslagwerken, 
rekenmachines en overige materialen. Over de 
wijze van bestellen worden alle leerlingen en hun 
ouders/verzorgers apart geïnformeerd. Bij het 
verstrekken van de ‘gratis’ boeken wordt er van 
de ouders/verzorgers verwacht dat ze er mede 
op toezien dat de boeken goed gekaft en onder-
houden worden. Hoewel de bestelprocedure en 
de bruikleenverklaring duidelijk zijn, vermelden 
we voor alle duidelijkheid dat elk boekenpakket 
slechts één maal per leerling gratis wordt ver-
strekt. Aan het einde van het cursusjaar wordt 
ernstige schade aan boeken, ontbrekende boeken 
of niet-ingeleverde boekenpakketten door de fir-
ma Iddink in rekening gebracht. Deze kosten val-
len niet onder het gratis lesmateriaal. We werken 
met Microsoft Office en met Office 365. Leerlin-
gen worden geacht hiermee ook thuis te kunnen 
werken. Zo kunnen we gebruikmaken van veel 
studiemateriaal dat niet op andere softwarepak-
ketten draait. Voor leerlingen zijn gratis versies 
van Office te downloaden voor thuisgebruik. We 
werken volledig in de cloud om diefstal van data 
via USB-sticks tegen te gaan.

Overige materialen exacte vakken
Iedere leerling dient zelf aan te schaffen: een 
teken etui, een passer, een geodriehoek, potloden 
en een set kleurpotloden. De brugklasleerlingen 
moeten bovendien in het bezit zijn van een A4-
schrift met ruitjespapier (1x1 cm.). Leerlingen 
van de onderbouw dienen ook in het bezit te zijn 
van een rekenmachine van het merk Casio fx-82. 
Iedere toevoeging is akkoord, bijv. Casio fx-82EX. 
Voor de bovenbouw is een grafische rekenma-
chine Casio fx-CG50 verplicht. Beide machines 
kunnen via Iddink worden aangeschaft. 

Facturering en facturatiemomenten
Het Griftland College maakt gebruik van digitale  
facturering en verwerking van nota’s. Dit gebeurt 
door gebruik te maken van WIS Collect. Als de 
nota’s voor ouderbijdrage, overige schoolkosten, 
werkweken of anderszins voor u klaar staan, 
ontvangt u van ons een e-mail met daarin een 
link naar de digitale betaalomgeving (en met de 
betreffende factuur als bijlage bij de mail).  

Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school staat midden in een samenleving 
waarin veranderingen elkaar snel opvolgen. Dat 
geldt ook voor het onderwijs. Ook hier zijn de 
ontwikkelingen nauwelijks bij te houden en ze 
kosten bovendien veel geld. Het Griftland College 
wil haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden 
op hun plaats in de toekomstige samenleving. De 
overheid bekostigt de scholen voor personele- en 
huisvestingslasten en de meest fundamentele 
materiële voorzieningen. Deze gelden zijn onvol-
doende om adequaat in te spelen op alle veran-
deringen die zich voordoen in het onderwijsveld. 
Om het onderwijsaanbod kwalitatief zo hoog 
mogelijk te houden, is het Griftland College mede 
aangewezen op bijdragen van ouders/verzorgers 
van de leerlingen. Een ouderbijdrage is hard no-
dig wil de school haar vooraanstaande positie op 
onder andere het gebied van leerlingenzorg en 
ICT behouden. Van deze ouderbijdrage worden 
o.a. bekostigd:
• onderwijsontwikkeling 
• sport- en culturele activiteiten
• buitenschoolse activiteiten
• ouderavonden en diploma-uitreikingen
Zie de tabel op de volgende pagina’s voor een  
gedetailleerd kostenoverzicht. Hoewel er geen 
wettelijke betalingsverplichting is, vraagt het 
bestuur van de ouders/verzorgers een bijdrage 
per kind dat op het Griftland College onderwijs 
volgt. De ouderbijdrage is voor het cursusjaar 
2022/2023 vastgesteld op € 145. Als er meer 
kinderen uit één gezin de school bezoeken, wordt 
voor elk volgend kind € 110 gerekend. Leerlingen 
zullen nooit uitgesloten worden van welke activi-
teit dan ook. Bij tussentijdse toelating of vertrek 
wordt de ouderbijdrage naar rato van het verstre-
ken tijdvak gefactureerd of gerestitueerd. 

Leermiddelen
Het Griftland College heeft de boekenvoorziening 
volledig uitbesteed aan een daarin gespeciali-
seerd bedrijf: de firma Iddink te Ede. De leerlin-
gen krijgen de geleende boeken thuisbezorgd en 
de ouders/verzorgers ontvangen een factuur voor 
eventueel bestelde leermiddelen. Leermiddelen 
voor eigen rekening zijn bijvoorbeeld: Bijbel, woor-
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Algemene kosten

Vrijwillige ouderbijdrage  145,00  145,00  145,00  145,00  145,00  145,00  145,00  145,00  145,00  145,00  145,00  145,00  145,00  145,00 

Vrijwillige ouderbijdrage 2e e.v. kind uit zelfde gezin  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00  110,00 

Kluishuur  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 

Borg kluisje  10,00  10,00 

Bijdrage cultuur  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00 

Schaatsdag 5 december  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 

Brugklaskamp  90,00  90,00 

Gymshirt  20,00  20,00 

Tekenetui  25,00  25,00 

Bijdrage materiaal science  7,50  7,50  7,50  7,50  7,50  7,50 

Bijdrage materiaal tekenen / handvaardigheid  12,50  12,50  12,50  12,50  12,50  12,50  12,50 

Bijdrage Griftland Business Class  100,00 

Keuzeprogramma L.O.  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00 

Projecten en excursies

Excursie musea Amsterdam / projectweek  20,00  20,00 

Excursie Sterrenwacht Utrecht  10,00 

Excursies / laatste schoolweek / mentoruitje  65,00  65,00  65,00  47,50  47,50 

Excursie Dortmund (duits; eens per 2 jaar, in 3e 
of 4e leerjaar)

 35,00  35,00 

Excursie Beeld en Geluid (ITTL)  15,00 

Project Wonen / Museum Kade  5,00 

Excursie dierentuin Amersfoort (biologie)  16,50 

Excursie Antwerpen  35,00 

Excursie tekenen  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00  22,00 

Excursie Den Haag (4M: geschiedenis/ 
maatschappijkunde; 4H/5V: IM)

 15,00  25,00  20,00 

Excursie aardrijkskunde  20,00  20,00  22,50  22,50 

Excursie muziek  35,00  35,00  35,00  35,00  35,00 

Excursie biologie  20,00  20,00 

Excursie geschiedenis  25,00 

Excursie Frans, Parijs  60,00  60,00 

Excursie Amsterdam (economie)  20,00 

L.O.-dag  12,50 

Vrijdagmiddagactiviteiten 7,50 7,50

Werkweek  300,00  400,00  450,00 

Wintersportreis / Watersportweekend  Kosten afhankelijk van bestemming, groepsgrootte en (eigen) materiaal 

Cambridge (op inschrijving)  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00 

Overzicht ouderbijdrage en overige schoolkosten 
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Disclaimer: ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de 
samenstelling van deze brochure besteden, is het mogelijk dat de 
informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.  
Griftland College aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de inhoud van  
deze brochure.
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