Beste ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij ontvangt u een toelichting op de vrijwillige ouderbijdrage/schoolkosten, zoals deze
door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad zijn vastgesteld. U treft op onze
website een overzicht aan van de schoolactiviteiten 2020-2021. Te vinden onder: Ouders en
leerlingen / Praktische zaken / Schoolkosten.
Toelichting & facturatie schoolkosten
Voor de uitleg van de schoolkosten verwijzen wij naar de Schoolgids 2020-2021.
De schoolkosten bestaan uit de volgende drie categorieën die we hieronder nader
toelichten:
1. Vaste kosten:
Onder de vaste kosten vallen de kosten die voor alle leerlingen van het Raayland College
hetzelfde zijn, zoals vieringen, sportdag en cultuurkaart. De kosten onder deze categorie
worden bij de start van het schooljaar gefactureerd, omdat deze voor alle leerlingen op
dezelfde manier ingepland worden. Ook ervaren we steeds vaker dat we bij reserveringen
al een voorschot moeten betalen.
2. Activiteiten per klas:
Onder de tweede categorie vallen kosten die voor alle leerlingen van dat leerjaar binnen
dezelfde leerstroom hetzelfde zijn, zoals introductiedagen en afsluiting schooljaar. De
kosten onder de activiteiten per klas worden in maart 2021 gefactureerd.
3. Activiteiten per vak/richting:
Het derde deel bestaat uit activiteiten die vanuit een vak/richting georganiseerd worden,
bv. een excursie naar Aken voor leerlingen die Duits in hun pakket hebben of een excursie
naar Amsterdam voor de leerlingen die aardrijkskunde hebben. Voor de vakgebonden of
richting gebonden activiteiten die onder de derde categorie vallen krijgt u in de loop van
het schooljaar een factuur.
Digitale facturering via WIS Collect
Sinds enkele jaren maakt het Raayland gebruik van digitale facturering van de schoolkosten.
Facturen worden dan middels het programma WIS Collect online aangeboden. Kijk voor de
handleiding over het gebruik van WIS Collect op onze website: Ouders en leerlingen /
Praktische zaken / Schoolkosten / Toelichting.
U ontvangt binnenkort een email dat er een factuur klaar staat. Via de link in deze email
kunt u de factuur inzien. Deze factuur heeft betrekking op de vaste kosten en de
activiteiten per klas.
Voor de betaling van de factuur heeft u twee betaalmogelijkheden:
 direct betalen met IDEAL;
 kiezen voor een overboeking. Wanneer u voor deze optie kiest, dient u het bedrag
vóór de vervaldatum zelf over te maken.

Introductieactiviteiten
In tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd heeft voortschrijdend inzicht over de
toelaatbaarheid van activiteiten tijdens de coronapandemie er voor gezorgd dat we tijdens
de eerste school weken toch introductieactiviteiten hebben laten plaatsvinden. Na overleg
met de medezeggenschapraad brengen we de hiervoor gemaakt kosten in rekening. De
facturatie hiervoor zal plaatsvinden in maart, samen met de kosten voor de afsluiting van
het schooljaar.
Stichting Leergeld
Voor de volledigheid wil ik aangeven dat wij met Stichting Leergeld ook afspraken hebben
gemaakt, voor gezinnen waarvoor deze schoolkosten wellicht niet behapbaar zijn. U kunt
zich daarvoor melden bij de Stichting Leergeld Venray.
Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Bas van Rooijen
Rector

