Amsterdam, 02 september 2019
Betreft: Ouderbijdrage
Geachte ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Het Cygnus Gymnasium is een ambitieuze school. We bieden een gedegen klassieke
opleiding op een moderne manier en ons motto ‘voor wereldburgers en wetenschappers’
komt overal in ons onderwijs terug.
Jaarlijkse ontvangen wij een bedrag van de overheid om een deel van de kosten die we
maken binnen ons onderwijs te kunnen dekken (lumpsum). Deze financiering is echter niet
toereikend om activiteiten te bekostigen die wij vanuit onze visie op onderwijs in de klas en
daarbuiten willen aanbieden. Daarom vragen we een additionele bijdrage aan de ouders.
Wat financieren we met de ouderbijdrage?
De ouderbijdrage is vrijwillig maar niet vrijblijvend en bestaat uit een vast bedrag per jaar
en een bedrag dat varieert per leerjaar. Ieder jaar worden de kosten opnieuw geraamd en
stemt de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van de school in met de hoogte van
de ouderbijdrage. Zoals eerder genoemd dragen de activiteiten in belangrijke mate bij aan
onze visie en onderwijsdoelstellingen en vertrouwen wij er op dat u deze ondersteunt
middels de ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage is een vast bedrag van € 130,- per leerjaar. Hieronder vallen
bijvoorbeeld materialen, syllabi, schoolkrant, vieringen, concerten, extra activiteiten,
kluishuur- en pas en mentoractiviteiten.
Zoals eerder genoemd verschilt de specifieke vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar,
afhankelijk van de geplande activiteiten, zoals u in de bijlage kunt zien. Het zal u opvallen dat
de bijdrage voor leerjaar 5 substantieel hoger is dan die voor de andere leerjaren. Dit heeft
te maken met de uitgaven voor ‘de kroon op de schoolcarrière van onze leerlingen’: de
klassieke reizen naar Griekenland en Italië.
Omdat de bijdrage direct gekoppeld is aan de geplande activiteiten kan het niet betalen van
deze bijdrage ertoe leiden dat uw kind niet mee kan doen aan de betreffende activiteiten.
Mocht u niet in staat zijn de kosten op te brengen, dan leest u onder Betalingsregelingen.
Betalingsregelingen
Wij volgen de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze bevat een regeling
restitutie en kwijtschelding. U kunt een beroep doen op deze regeling als u ondanks een laag

inkomen niet in aanmerking komt voor het kindgebonden budget van de belastingdienst of
de scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam. Informatie over deze
scholierenvergoeding kunt u vinden op de website van de dienst Werk en Inkomen van de
gemeente Amsterdam:
www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-laag-inkomen

Indien u in aanmerking denkt te komen voor kwijtschelding kunt u hiervoor contact
opnemen met de ondergetekende.
Hartelijke groet,

Renée Kloos
Rector Cygnus Gymnasium

Vrolikstraat 8
1091 VG Amsterdam
Tel. 020 4688 880

r.kloos@cygnusgymnasium.nl
www.cygnusgymnasium.nl

Bijlagen:
Kosten per leerjaar

