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Reglement vrijwillige ouderbijdrage

Bijzondere voorzieningen

1. Bijzondere voorzieningen die de school aan leerlingen van het Rijnlands Lyceum Oegst-
geest (RLO) biedt worden bekostigd uit de ouderbijdrage die geïnd wordt door het RLO, 
gevestigd te Oegstgeest. Het betreft voorzieningen waarvan de kosten niet kunnen wor-
den gedekt door de algemene middelen van de school. Om gebruik te kunnen maken van 
deze voorzieningen dient per leerling en per schooljaar een financiële bijdrage te worden 
betaald, de zogenaamde ouderbijdrage.

2. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die verschuldigd is aan het RLO, zodra daar-
voor een overeenkomst is ondertekend voor de met name genoemde leerling die staat in-
geschreven aan de school. 

3. Na betaling van de ouderbijdrage heeft de betreffende leerling het recht om gebruik te 
maken van de voorzieningen die uit de ouderbijdrage worden bekostigd.

Overeenkomst

4. Voor iedere ingeschreven leerling van de school wordt aan diens wettelijk vertegenwoor-
diger of aan de leerling zelf, indien deze meerderjarig is, jaarlijks een schriftelijke overeen-
komst voor de ouderbijdrage ter ondertekening aangeboden. 

5. Na ondertekening van de overeenkomst is voor de betreffende leerling of diens wettelijk ver-
tegenwoordiger de verplichting ontstaan tot betaling van de overeengekomen ouderbijdrage.

6. Kwijtschelding: indien zich onvoorziene zaken voordoen en betaling van de krachtens 
de gesloten overeenkomst verschuldigde ouderbijdrage in redelijkheid niet verlangd kan 
worden, kunt u een schriftelijk verzoek indienen om kwijtschelding.

7. De toelating van de leerling tot de school is niet afhankelijk van de betaling van de ouder-
bijdrage.

Aanvang en einde overeenkomst

8. De overeenkomst ouderbijdrage wordt gesloten voor de periode van één schooljaar. De 
verschuldigde ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

9. Indien een overeenkomst ouderbijdrage niet direct bij aanvang van een schooljaar wordt 
aangegaan i.v.m. tussentijdse instroom, dan geldt als begindatum de eerste dag van het 
trimester waarin de overeenkomst is ondertekend. Wordt de overeenkomst ouderbijdrage 
aldus aangegaan voor niet meer dan 1 of 2 trimesters van het schooljaar, dan is respec-
tievelijk slechts een derdedeel of twee derdedeel van de ouderbijdrage voor het gehele 
schooljaar verschuldigd. Het eerste trimester eindigt op 31 december, het tweede trimester 
op 31 maart.

10. De overeenkomst ouderbijdrage eindigt automatisch aan het eind van het trimester waarin 
de leerling de school heeft verlaten.

Vaststelling ouderbijdrage

11. Het RLO stelt voor ieder schooljaar de hoogte van de ouderbijdrage én de bijzondere voor-
zieningen waarvoor de ouderbijdragen zijn bestemd, vast. Het RLO doet dat met inacht-
neming van dit reglement.
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12. De vaststelling van de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage behoeft de instem-
ming van de ouders van de MR. 

Betaling en kwijtscheldingsregeling

13. Na ondertekening van de overeenkomst ouderbijdrage dient de overeengekomen bijdrage 
op de door het RLO aangegeven wijze te worden betaald en uiterlijk op de vervaldag zoals 
vermeld in de voor de ouderbijdrage over het nieuwe schooljaar toegezonden nota.

14. Bij niet tijdige voldoening van de ouderbijdrage zijn naast de overeengekomen bijdrage 
ook verschuldigd de wettelijke rente en incassokosten, te berekenen met ingang van de 
vervaldag.

15. Bij in gebreke blijven van de betaling van de overeengekomen ouderbijdrage of een ge-
deelte daarvan, kan de betreffende leerling door de schoolleiding worden uitgesloten van 
de bijzondere voorzieningen die uit de ouderbijdrage worden bekostigd.

16. Verzoeken tot vermindering of kwijtschelding van de ouderbijdrage dienen schriftelijk bij 
het RLO te worden ingediend. Het RLO maakt haar beslissing binnen zes weken schrifte-
lijk bekend aan de verzoeker.

Bijzondere bepalingen

17. Op verzoek van de meerderjarige leerling of bij minderjarigheid diens wettelijk vertegen-
woordiger kan het RLO ontheffing verlenen van de verplichtingen, voortvloeiend uit dit 
reglement en de overeenkomst ouderbijdrage. Onder bijzondere omstandigheden kan be-
sloten worden om de hoogte van de ouderbijdrage te verminderen.


