Schoolkosten voortgezet onderwijs
Curio en de Nederlandse overheid vinden het belangrijk dat alle kinderen in het voortgezet onderwijs
goed opgeleid worden. Kosten mogen daarbij geen probleem zijn voor ouders of leerlingen. Daarom
houdt Curio deze zo laag mogelijk.
Hier vind je een overzicht van de drie soorten kosten en wie ze betaalt.
1. Lesmaterialen en schoolboeken
Betaald door: Curio
De leerboeken, examenbundels en digitale lesmaterialen die je als leerling in een leerjaar nodig hebt,
betaalt de school. Ook de schoolboeken en materialen die je nodig hebt voor aanvullend onderwijs
zoals extra vakken vallen hieronder.
2. Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen
Betaald door: de ouders van de leerling
Dit zijn andere leer- en hulpmiddelen die je als leerling nodig hebt tijdens je opleiding, zoals
woordenboeken een rekenmachine, schriften, pennen en mappen
Je ouders kunnen deze materialen soms via school kopen, maar dat is niet verplicht. Ze mogen deze
materialen ook in de winkel of tweedehands kopen of lenen van iemand. In de schoolgids vind je een
lijst met de schoolspullen die je nodig hebt.
Een aantal scholen maakt gebruik van het principe van “Bring Your Own Device”. Dit houdt in dat de
studenten ook hun eigen laptop of tablet mee mogen nemen naar school.
3. Ouderbijdrage
Betaald door: de ouders van de leerling op vrijwillige basis
In de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage zitten de kosten voor extra activiteiten, maar ook voor luxere
materialen die je gebruikt tijdens de praktijkvakken. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Extra materialen voor praktijkvakken
Schoolkampen
Excursies
Sportdag
Schoolfeest

De vrijwillige ouderbijdrage zijn ouders niet verplicht te betalen. Leerlingen kunnen niet uitgesloten
worden van deelname aan de activiteiten. Ouders ontvangen elk jaar rond de zomervakantie bericht
over de vrijwillige ouderbijdrage.
Zijn de kosten te hoog?
Kunnen jouw ouders de kosten voor een excursie of schoolspullen niet betalen? Misschien
kan Stichting Leergeld jullie helpen. Op https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag, kun je checken of
er in jouw woonplaats zo’n stichting zit. Als je contact opneemt, praten ze met je over de
mogelijkheden. Ook leggen ze je uit hoe je een vergoeding kunt aanvragen.
Meebeslissen over schoolkosten
Curio betrekt ouders en leerlingen via de ouderraad en leerlingenraad bij het bepalen van de
schoolkosten. Zowel de ouderraad als de leerlingenraad hebben instemmingsrecht. Dit betekent dat
ze het eens moeten zijn met de afspraken die de school maakt over de schoolkosten en de vrijwillige
bijdrage.

