
Haarlem, juni 2018 

Betreft: schoolkosten 2018-2019 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van #leerling.naam#, 

Sinds jaar en dag staan kunst & cultuur centraal op het ECL. In mei 2012 kregen we zelfs het officiële 
keurmerk CultuurProfielSchool. Ook op ß-gebied profileren we ons nadrukkelijk. Om deze profielen 
waar te maken organiseert het ECL elk leerjaar een groot aantal activiteiten die ons onderwijs 
verrijken maar die niet vergoed worden door de overheid. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage

 voor deze activiteiten. De MR heeft voor 2018-2019 ingestemd met deze regeling. 

Bij wet is bepaald dat wij u als ouder/verzorger niet kunnen verplichten tot betaling van deze financiële 
bijdrage voor de activiteiten die wij als school organiseren. Om die reden bieden wij naast de 
activiteiten die geld kosten, altijd een kosteloos alternatief aan. 

Zoals u wellicht weet kent onze school ook een bijdrage voor overige schoolkosten waarmee wij een 
aantal voorzieningen bekostigen die de overheid niet vergoedt. Deze voorzieningen zijn nodig om de 
kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Uit deze bijdrage worden allerlei zaken betaald die direct 
ten goede komen aan uw zoon/dochter, zoals mentoractiviteiten, extra kosten voor ICT-voorzieningen, 
het budget voor de ouder- en leerlingenraad etc. 

Tenslotte vragen wij u elk jaar een donatie voor een bepaald doel. De bestemming voor de komende 
jaren is licht- en geluidstechniek in de aula, ons lyceumtheater. Daar is al eerder in geïnvesteerd, 
maar er is meer nodig. Alleen de noodzakelijke vervanging van de klassieke toneelverlichting door 
ledlampen kost al een klein kapitaal. 

Vanaf klas 2 is het mogelijk te sparen voor de buitenlandse excursies die in klas 4 havo en 5 vwo 
plaatsvinden. Het is mogelijk gebruik te maken van een betalingsregeling. Het ECL heeft een reductie- 
en kwijtscheldingsregeling. Zie daarvoor de schoolgids. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de 
afdeling financiën. De Gemeente Haarlem kent een regeling voor tegemoetkoming 
schoolkosten: www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten. 

Voor de toegang tot de betaalomgeving klikt u op de volgende link  

U kunt direct via iDEAL betalen of zelf overboeken. Als u in termijnen wilt betalen kiest u voor de optie 
incasso 4 termijnen. Van de gemaakte afspraken krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging. De 
factuur kunt u downloaden in de factuuromgeving en bewaren voor uw eigen administratie. 

Heeft u nog vragen over de ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met mevrouw Gerdi van Wijk. 

Met vriendelijke groet,  

Financiële administratie ECL 

Mocht bovenstaande link niet werken, kopieer dan deze link naar de adresbalk van uw 
browser:#bestellijst.url# 

 

http://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten

