Amsterdam, 21 september 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In deze brief wil ik u graag informeren over de Regeling Ouderbijdragen van het 4e
Gymnasium. De ouderbijdrage is in alle gevallen vrijwillig.
Wij gebruiken de ouderbijdrage om activiteiten te organiseren die buiten het normale
lesprogramma vallen. Er is gemiddeld zo’n € 400 per leerling per jaar nodig om alles te
kunnen doen. Dat bedrag is inclusief een bijdrage voor de grote reizen naar het buitenland,
in leerjaren 4 en 5.
In bijlage 1 wordt weergegeven welke kosten per leerjaar worden gemaakt. Deze worden in
bijlage 2 verder toegelicht. Voor de doelen die hier genoemd worden, ontvangt school geen
vergoeding van de overheid. Daarom doen we een beroep op u. De eigen bijdrage in
Nederland is altijd vrijwillig. U kunt zelf aangeven welk bedrag u wilt bijdragen en of u dat in
één keer doet of gespreid over meerdere momenten in het jaar.
Voor de grote reizen naar het buitenland, in leerjaren 4 en 5, kunt u gebruik maken van ons
spaarsysteem. U spaart dan jaarlijks een bedrag wat gebruikt wordt om die reizen te
betalen. Mocht uw kind, om wat voor reden dan ook, eerder van school gaan dan krijgt u de
gespaarde bedragen van ons terug.
WisCollect
De bijdragen kunnen worden overgemaakt via een digitaal systeem met de naam WisCollect.
U heeft daar een eigen account. Voor verschillende categorieën staat benoemd hoeveel
kosten wij gemiddeld maken. U kunt uw bijdrage daarop afstemmen en kiezen uit
verschillende manieren om bedragen over te maken (bijvoorbeeld éénmalig, of gespreid).
Wij vragen u om binnen twee weken nadat u van ons hierover bericht via Wiscollect krijgt,
aan te geven wat u wilt bijdragen en op welke wijze. Wij kunnen onze financiële planning
daar dan op afstemmen. Uw bijdrage is altijd vrijwillig.
Het 4e Fonds
Als u meer wilt bijdragen dan wij voorstellen, dan kunt u een donatie doen aan het 4e Fonds.
Dit fonds wordt ingezet om financiële tekorten bij de organisatie van de activiteiten aan te
vullen. Een bijdrage aan dit fonds wordt zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groeten,
Jeroen Bergamin,
Rector

Bijlage 2: categorieën van de ouderbijdrage nader gespecificeerd
Informatie algemeen
De (verplichte) schoolboeken worden bekostigd door de overheid. Hiervoor is een bedrag per
leerling beschikbaar dat direct wordt overgemaakt aan de school en waarmee wij de
schoolboeken die uw kind op onze school nodig heeft aanschaffen.
De boeken worden automatisch besteld voor de leerlingen via leverancier Iddink. Dit gebeurt
onder andere aan de hand van de gekozen profielen. De boeken worden op school verstrekt
en aan het einde van het schooljaar door ons gekeurd en weer ingenomen.
Gedurende het schooljaar zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor de boeken. Deze
dienen voor de eerste les gekaft te worden, zodat deze in goede staat blijven.
Als een boek niet wordt ingeleverd of onbruikbaar is geworden door bijvoorbeeld
waterschade, worden de kosten via een factuur aan de ouders/verzorgers in rekening
gebracht.
Voor ondersteunende leermiddelen, zoals woordenboeken en rekenmachines, krijgt de school
geen vergoeding. Deze dienen zelf aangeschaft te worden. Voor verder informatie over het
boekenfonds, kunt u de website van het 4e Gymnasium raadplegen.
Contactpersoon van het Boekenfonds is Christianne van Lomm: boekenfonds@het4e.nl
Reizen
Gedurende de schoolloopbaan gaat een leerling twee keer op een grotere reis:
-

In klas 4, de reis naar Engeland, Duitsland of Frankrijk. De kosten zijn ongeveer
€ 400,00.
In klas 5, de reis naar Rome. De kosten zijn ongeveer € 900,00.

Als u wil bijdragen in deze kosten dan kan dat via een spaarsysteem. Als u vijf jaar lang
ieder jaar 240 euro spaart, dan heeft u het hele bedrag bijgedragen.
De kleinere reizen (introductiedagen, herfstkamp enz.) staan in de kosten per jaarlaag
vermeld en vallen onder het kopje “sociale activiteiten”.
Naast bovenstaande reizen wordt er een bijzondere reis aangeboden in klas 5, de
zogenaamde profielreis. Dit wordt georganiseerd in het kader van het
eindexamenprogramma van een aantal vakken. Omdat niet iedere leerling meegaat met
deze reis staan deze kosten apart genoemd in de overzichten.
Onderwijsgerelateerde activiteiten
Leerlingen nemen deel aan verschillende activiteiten die de school organiseert. Onder de aan
onderwijs gerelateerde activiteiten vallen zaken zoals tijdschriftabonnementen,
verbruiksmaterialen voor beeldende vorming, leesboeken, practica bij scheikunde en
biologie, andere aanvullende leermiddelen, licenties, materialen voor de profielwerkstukken
enzovoort.

Sociale activiteiten
Hieronder vallen zaken zoals de kampen in klas 2 en 3, de activiteitenclubjes, de uitjes met
de mentorklas, de schoolfeesten en de introductiedagen. We vinden deze activiteiten
belangrijk vanwege het sociale aspect en zijn daarmee onderdeel van de groepsvorming die
nodig is voor een veilig leerklimaat.
Culturele activiteiten
Voor de algemene vorming van de leerlingen gaan wij enkele keren per jaar naar een
culturele voorstelling of evenement, zoals het Concertgebouw of het IDFA. Dit wordt deels
betaald vanuit de overheid en deels vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.
Overig
De post Overig is bedoeld voor bijzondere activiteiten die aan alle leerlingen ten goede
komen, bijvoorbeeld bij bijzondere projecten, sporttoernooien, clubs en de verzorging van
het interieur van de school. Bij de introductie van het vak sterrenkunde werd bijvoorbeeld uit
dit fonds een telescoop aangeschaft. Voor de aula in het nieuwe gebouw is een
tafelvoetbalspel aangeschaft en vanwege de opening van het nieuwe schoolgebouw is een
opblaasbaar planetarium aan de school geschonken. Verder zijn uit deze post de
mozaïekbank op het voorplein, cadeaus voor de examenleerlingen en lustrumactiviteiten
betaald.
De ouderraad van het 4e Gymnasium begroot en beheert de uitgaven van de post en legt
daarover verantwoording af.
Reductie- en kwijtscheldingsregeling gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft een regeling voor tegemoetkoming in de (studie)kosten. De
gemeente Amsterdam geeft in het kader van de Scholierenvergoeding tot maximaal € 499,per kind aan ouder(s)/verzorger(s) met een laag inkomen. Daarnaast geeft de gemeente
Amsterdam computers aan kinderen in het voortgezet onderwijs die opgroeien in
huishoudens met een laag inkomen. In sommige gevallen is een reiskostenvergoeding
mogelijk, of een beroep op de Bijzondere Bijstand. Kijk voor meer informatie op
amsterdam.nl/pakjekans of bel (020) 252 6000.

