Het bestuur van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio en daarmee alle onder haar ressorterende
VO-scholen, onderschrijft de Gedragscode Schoolkosten. De scholen die deze landelijke
gedragscode onderschrijven, geven op heldere wijze inzicht in de hoogte en besteding van de
schoolkosten en de totstandkoming van het bedrag. De code geeft scholen en ouders een
leidraad voor afspraken over de hoogte en opbouw van de schoolkosten.
De landelijke gedragscode bestaat uit de volgende artikelen:
Algemeen
1. De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders en leerlingen geen belemmering vormen
om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de
schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.
Vooraf
2. De school bespreekt voorafgaand aan het betreffende schooljaar de hoogte, bestemming en
de ontwikkeling van de totale schoolkosten met de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad.
3. Daartoe wordt – eveneens voorafgaand aan het betreffende schooljaar - in overleg met de
oudergeleding een begroting opgesteld met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage die
gevraagd wordt.**)
4. De school informeert ouders op een inzichtelijke wijze over de hoogte van de schoolkosten.
De school doet dit tijdig, voorafgaand aan het betreffende schooljaar. Hierbij splitst de school
de kosten uit naar leerjaar, opleiding en bestemming (doel). Tevens geeft de school aan voor
welke zaken ouders zelf dienen te zorgen.
5. De school communiceert de hoogte en opbouw van de schoolkosten via diverse kanalen,
zoals schoolgids, website, open dagen etc.
Bij de rekening
6. De school stuurt een rekening naar de ouders met een duidelijke specificatie van de
schoolkosten.
7. De school verstrekt bij de rekening een adequate toelichting waaruit blijkt aan welke
doeleinden de gelden worden besteed.
Achteraf
8. De school legt binnen redelijke termijn na afloop van het schooljaar rekening en
verantwoording af aan de ouders over de feitelijke besteding van de ontvangen bijdragen.
9. Als blijkt dat de gemaakte kosten aanzienlijk lager zijn dan de betaalde bijdrage, dan wordt
overlegd met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad over de aanwending van deze
gelden.
*) overal waar ‘ouders’ staat kan ‘ouder(s)/verzorger(s)’ gelezen worden.
**) voor zover de Wet Medezeggenschap op Scholen van toepassing is; er kan immers ook sprake zijn van een
oudervereniging met rechtspersoonlijkheid die een eigen contributie vaststelt. In dat geval wordt de
medezeggenschapsraad betrokken op grond van artikel 10, onderdeel d en artikel 13, onderdeel j van de Wms.

