Verantwoording schoolbijdrage TVWO

Waar wordt de schoolbijdrage TVWO voor gebruikt?
De verplichte schoolbijdrage TVWO wordt gebruikt voor de volgende zaken:
- extra lessen (extra lessen Engels, combinatie atheneum / gymnasium in 1 klas)
- extra uren voor docenten (scholing, lidmaatschap van commissie TVWO, voorbereiding op IB,
intervisie TVWO, coördinatie van het programma, begeleiding van de excursies)
- bijdragen aan de excursies en activiteiten
- overige kosten, zoals examengeld Cambridge-examens en meerkosten voor schoolboeken.
Wat kost dat per leerjaar?
Bij elkaar zijn deze kosten in de onderbouw jaarlijks gemiddeld € 568 per leerling
Overzicht extra uitgaven TVWO
Uitgaven tweetalig VWO

lj 1
52

lj 2
52
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26

lj 4
44
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38

Totaal
232

Ingeroosterde lessen
Docenten extra uren *
Meerkosten boeken
Excursies/act/ex

€ 10.963 € 24.667 € 19.185
€0
€ 7.428 € 7.428 € 3.714 € 6.285
€ 5.720 € 1.560
€ 260
€0
€ 0 € 3.723 € 2.490 € 14.580

Totaal
Totaal per leerling:

€ 24.111 € 37.377 € 25.649 € 20.865 € 13.651 € 10.209 € 131.863
€ 464
€ 719
€ 987
€ 474
€ 359
€ 510
€ 568

*

€ 8.222
€ 5.428
€0
€0

lj 6
20

€ 6.852 € 69.889
€ 2.857 € 33.142
€ 0 € 7.540
€ 500 € 21.293

Omgeslagen naar kosten per leerling over de hele opleiding.

Waarom is het bedrag € 475?
Er is bij de start van het TVWO op het Maartens ervoor gekozen, om zoveel mogelijk budgettair neutraal in te
voeren. Dat kan alleen, wanneer ouders een substantiële bijdrage leveren aan de kosten van het onderwijs. Het
tweetalig onderwijs mag niet ten koste gaan van de andere afdelingen.
Er is voor gekozen, om de ouderbijdrage per leerjaar hetzelfde te houden, zodat ouders weten welke kosten ze
kunnen verwachten. Bovendien kunnen de kosten per leerjaar fluctueren, omdat sommige kosten afhangen van
het aantal leerlingen in dat leerjaar.
Het bedrag van € 475 is niet kostendekkend, maar gezien het belang van het tweetalig onderwijs voor het
Sint-Maartenscollege is de afgelopen jaren ervoor gekozen, dit bedrag niet te verhogen.

