Schoolkosten op het HML
2021/2022

Achtergrond
Het HML ontvangt jaarlijks een lumpsum van de Rijksoverheid op basis het
aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober. Uit deze lumpsum moeten alle
kosten om het onderwijs te kunnen verzorgen betaald worden. Dit zijn de
schoolkosten die vallen in categorie 1.
Er zijn nog 3 andere categorieën kosten. Kosten uit categorie 2 worden door
de ouders betaald. Het gaat hier om atlas, woordenboeken, agenda,
rekenmachine en bijvoorbeeld sportkleding. Een deel betalen ouders door
de producten aan te schaffen via de aanbieder van leermiddelen en deels
door dit zelf aan te schaffen. Ook de school schaft materiaal aan dat in
deze categorie valt. In de paragraaf Algemene schoolkosten worden deze
kosten verder beschreven.
Het HML biedt daarnaast zijn leerlingen een aantal extra activiteiten en
faciliteiten aan die niet uit de lumpsum bekostigd kunnen worden en vraagt
daarvoor dan ook een financiële bijdrage van ouders en verzorgers. Dit zijn
categorie 4 kosten. Deze worden toegelicht in de paragraaf extra
activiteiten, creatieve masters met de duur van een jaar, vwo-kernplus en
reizen.
De school heeft ook kosten die in categorie 3 vallen. Dit zijn bijvoorbeeld de
kosten voor leen laptops als alternatief voor leerlingen die geen eigen
laptop hebben.
Hieronder vind je een overzicht van de gevraagde financiële bijdrages met
een toelichting.
Algemene schoolbijdrage
Uit de algemene schoolbijdrage worden activiteiten en zaken betaald waar
alle leerlingen van het HML aan deelnemen of gebruik van maken en
waarvoor geen rijksbijdrage/lumpsum beschikbaar is.
Schoolfotograaf
Jaarlijks wordt er door een schoolfotograaf een foto van de leerling en
zijn/haar klas gemaakt. Van overheidswege is het verplicht een actuele foto
van de leerling in zijn of haar schooldossier te hebben en het HML heeft
besloten dit centraal te regelen door het inhuren van een schoolfotograaf.
De leerlingen krijgen de foto geprint mee.
HML T-shirt
Leerlingen van het HML sporten buiten school en bij buitenschoolse
sportactiviteiten (sportdagen, toernooien, sportklas lessen) in het HML
T-shirt.
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Huur kluisje
Alle leerlingen krijgen per jaar een eigen kluisje toegewezen.
De hoogte van de algemene schoolbijdrage kun je vinden in het overzicht
van alle kosten aan het einde van dit document.
De algemene schoolbijdrage is niet vrijwillig.
Extra activiteiten
Hamel
De Hamel is de schoolkrant van het HML die gemiddeld 4-5 per schooljaar
uitkomt en door alle leerlingen ontvangen worden. In 2008 en 2011 is de
Hamel gekozen tot de beste schoolkrant van Nederland.
Musicalproductie
Jaarlijks wordt er een musicalproductie gemaakt op het HML door leerlingen
uit alle jaarlagen onder begeleiding van professionals. Een toneelproductie
wordt verscheidene malen opgevoerd onder andere voor alle leerlingen van
het HML.
Technisch team
Het HML beschikt over een eigen technisch team dat alle audiovisuele
apparatuur beheert die gedurende het jaar wordt gebruikt voor
toneelvoorstellingen, muziekavonden, voorlichtingsavonden etc. Om de
kwaliteit te verhogen wordt veel geïnvesteerd in kwalitatief hoogwaardige
apparatuur.
Leerlingactiviteiten
Gedurende het schooljaar worden door de FECO allerlei verschillende
activiteiten georganiseerd zoals: i)schoolfeesten , ii) Sinterklaas, iii)
Kerstmis, iv) musicfest v) Valentijn. Voor de toegang tot de feesten rekenen
we een entreeprijs.
Klassenactiviteiten
Voor iedere jaarlaag worden jaarlijks klassen activiteiten georganiseerd die
dienen ter ondersteuning van het groepsproces. Het doel van deze
activiteiten is om de het saamhorigheidsgevoel onder de leerlingen te
vergroten.
De hoogte van de bijdrage per leerjaar voor de klassenactiviteiten kunt je
vinden in het overzicht van alle kosten aan het einde van dit document.
Creatieve masters met de duur van een jaar
Het HML heeft vier verschillende creatieve masters die een jaar duren: de
kunstmaster, de sportmaster, de muziekmaster en de theatermaster. In
deze masters krijgen de leerlingen lessen van specialisten, gaan de
leerlingen naar specifieke tentoonstellingen, toneel- en
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muziekvoorstellingen en culturele manifestaties waarvoor een financiële
bijdrage wordt gevraagd.
De kosten voor de masters kun je vinden in het overzicht van alle kosten aan
het einde van dit document.
Vwo-kernplus
Voor het vwo-kernplusprogramma worden ook kosten in rekening gebracht.
Het bedrag wordt besteed aan extra activiteiten voor Vrede en Recht, aan
ontwikkeltijd voor de docenten en aan de technische ondersteuning voor
vakken als DT en science. Daarnaast wordt er ook technische apparatuur van
aangeschaft.
Reizen
Voor de verschillende masters en verschillende klassen worden reizen en
kampen georganiseerd. Alle reizen vormen een combinatie van educatieve
en sociale doelen. Zo gaan bijvoorbeeld de kunstmasters, theatermasters en
muziekmasters naar Oerol, gaan 4 mavo en 4 havo op Berghuttentocht in
Oostenrijk en gaat 5 vwo naar Rome, Milaan of St. Petersburg.
Een volledig overzicht van alle reizen en kampen met de bijbehorende
kosten kun je vinden aan het einde van dit document.
Ivm Corona is het nog niet duidelijk of en wanneer de reizen plaatsvinden.
Dit kan zorgen voor wijzigingen van bestemmingen en kosten.
Bijdrage aan de extra activiteiten is vrijwillig.
Bijdrage oudervereniging (Ouderbijdrage)
Alle ouders/verzorgers van leerlingen van het HML zijn automatisch lid van
de oudervereniging.
De oudervereniging van het HML heeft als doel het bewaken van de
beginselen van het montessorionderwijs van het HML. In samenwerking met
de schoolleiding van het HML wordt bekeken hoe het montessorikarakter van
de school verder kan worden verbeterd, waarbij de volgende principes een
belangrijke rol spelen:
voorbereide omgeving
bijvoorbeeld inrichting van het gebouw en vaklokalen in het bijzonder
en de aanschaf van apparatuur
samen leren
bijvoorbeeld projecten waarin samengewerkt wordt of die
vakoverstijgend zijn
hoofd, hart en handen
bijvoorbeeld projecten in het kader van muziek, visuele kunst,
creativiteit en lichamelijke beweging
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leren kiezen
bijvoorbeeld projecten die het zelfstandig werken van leerlingen
bevorderen met behulp van ICT‐toepassingen
Aan alle ouders en/of verzorgers wordt een vrijwillige ouderbijdrage
gevraagd om deze doelstellingen te kunnen realiseren, waarbij de volgende
richtlijnen in acht worden genomen:
‐
‐
‐
‐

de
de
de
de

uitgaven
uitgaven
uitgaven
uitgaven

zijn niet structureel van aard
zijn aanvullend op reguliere onderwijsbudget
accommoderen een zo groot mogelijke groep leerlingen
bevorderen de communicatie met ouders

Het bestuur van de oudervereniging plaatst in de oudernieuwsbrief
berichten over haar activiteiten. Verantwoording over de besteding wordt
afgelegd op de Algemene Leden Vergadering (en is te vinden op de HML
website bij oudervereniging).
Voor het schooljaar 2021/2022 is de ouderbijdrage naar € 215,=
Indien ouders deze ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen dan kunnen
ze kiezen om minder of niet te betalen, het is tenslotte een vrijwillige
bijdrage. Indien ouders niet kunnen of willen betalen is een bericht
daarover naar de penningmeester nodig (naar email
penningmeesterOV@hml.nl). Zonder bericht blijven we jullie herinneren aan
de betaling van de ouderbijdrage.
Tussentijds vertrek van het HML
Als een leerling gedurende het schooljaar vertrekt van het HML verrekenen
wij de betaalde kosten als volgt:
-

Kosten jaarmaster

-

Algemene schoolkosten
Projectgeld
Ouderbijdrage

activiteiten worden vooraf ingekocht, de
kosten voor de jaarmaster kunnen
daardoor niet (deels) gerestitueerd worden
geen restitutie
geen restitutie
restitutie naar rato van de maanden dat de
leerling op het HML heeft gezeten
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Factuurschema
Schema facturering (anders dan eerder gecommuniceerd):
6-okt Algemene Schoolkosten
Klassenactiviteiten
16-feb Masters klas 1 en 2 en 3
Vwo Kernplus klas 1 en 2 en 3
Examengym 4M5H6V
13-okt Ouderbijdrage

Er bestaan mogelijkheden tot gespreid betalen. Daarover kun je contact
opnemen met de financiële administratie via financien@hml.nl
Betaling facturen
Op het HML maken we gebruik van WIS Collect, een betalingssysteem voor
facturen. Ouders ontvangen vanuit het WIS Collect-systeem een mail als er
een factuurvoorstel voor je klaar staat. In die mail staat een link waarmee
je vervolgens toegang krijgt tot het betaalsysteem en de facturen die voor
je zoon/dochter klaar staan. Je kunt dan middels iDeal betalen.
Door middel van een video-instructie op https://vimeo.com/133035617
maken wij je wegwijs in WIS Collect zodat je optimaal van deze toepassing
gebruik kunt maken. Heb je vragen over facturen of betalen via WIS Collect,
dan kun je contact opnemen met de financiële administratie op het HML via
financien@hml.nl .
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Overzicht van de kosten op het HML
Klas 1

Algemene schoolkosten
T-shirt
Kluisjes
Foto

Kunstmaster
Klassenactiviteiten
€ 30,00
€ 10,00 Alle lln
òf
€ 20,00 èn indien vwo kern plus
€ 350,00 Sportmaster
€ 10,00 Vwo Kern Plus
€ 40,00 (*incl nieuwe vakken)
òf
Theatermaster
òf
Muziekmaster

Klas 2

Algemene schoolkosten
Kluisjes
Foto

òf
Geen master
Kunstmaster

Klassenactiviteiten
€ 30,00
€ 20,00 Alle lln
òf
€ 10,00 èn indien vwo kern plus
€ 385,00 Sportmaster
€ 30,00 Vwo Kern Plus
(*incl nieuwe vakken)

Klas 3hv Algemene schoolkosten
Kluisjes
Foto

Klas 3m Algemene schoolkosten
Kluisjes
Foto
Klas 4m Algemene schoolkosten
Kluisjes
Foto
Klas 4h

Algemene schoolkosten
Kluisjes
Foto

Klas 5h

Algemene schoolkosten
Kluisjes
Foto

Klas 4v

Algemene schoolkosten
Kluisjes
Foto

Klas 5v

Algemene schoolkosten
Kluisjes
Foto

Klas 6v

Algemene schoolkosten
Kluisjes
Foto

Voorstellingen en excursiedagen
Oerol

€ 220,00
€ 225,00

Lessen
Sportkamp

€ 180,00
€ 120,00

Lessen en voorstellingen
Oerol

€ 375,00
€ 225,00

Lessen en voorstellingen
Oerol

€ 100,00
€ 225,00

1e klas kamp
Voorstellingen en excursiedagen
Oerol

€ 120,00
€ 220,00
€ 225,00

Lessen
Sportkamp

€ 180,00
€ 120,00

òf
Theatermaster Lessen en voorstellingen
Oerol
òf
Muziekmaster Lessen en voorstellingen
Oerol
òf
2e klas kamp (*indien georganiseerd)
Geen Master
Voorstellingen en excursiedagen
€ 30,00 Kunstmaster
Klassenactiviteiten
Berlijn
€ 20,00 Alle lln
òf
€ 10,00 èn indien vwo kern plus
Lessen
€ 385,00 Sportmaster
€ 30,00 Vwo Kern Plus
Sportkamp Ardennen
(*incl nieuwe vakken)
òf
Theatermaster Lessen en voorstellingen
3e klas kamp Ardennen
òf
3e klas kamp Ardennen
Geen Master
3m kamp
€ 30,00 Kamp
Klassenactiviteiten
€ 20,00
€ 10,00
€ 30,00
Berghuttentocht
€ 30,00 Reizen
Klassenactiviteiten
(* incl 100 euro materiaalhuur)
€ 50,00
€ 20,00 Examengym
€ 10,00
€ 30,00
Berghuttentocht
€ 30,00 Reizen
Klassenactiviteiten
€ 20,00
(* excl materiaalhuur)
€ 10,00
€ 30,00
€ 30,00
Klassenactiviteiten
keuze
€ 20,00 Examengym
€ 10,00
€ 30,00
€ 30,00
Klassenactiviteiten
€ 20,00
€ 10,00
€ 30,00
Rome
€ 30,00 Reizen
Klassenactiviteiten
Milaan
(keuze)
€ 20,00
St Petersburg
€ 10,00
€ 30,00
Keulen - Bonn
€ 30,00 DU + GS
Klassenactiviteiten
keuze
€ 20,00 Examengym
€ 10,00
€ 30,00

€ 400,00
€ 225,00
€ 100,00
€ 225,00
€ 120,00
€ 220,00
€ 350,00
€ 180,00
€ 230,00
€ 400,00
€ 230,00
€ 230,00
€ 230,00

€ 480,00

€ 441,00

€ 700,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 75,00

De vrijwillige ouderbijdrage is € 215,00 per kind.
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