Tegemoetkoming in de schoolkosten

Het Canisius College kent een regeling kwijtschelding van schoolkosten, wanneer daartoe een aanvraag
wordt ingediend. Deze notitie heeft betrekking op de praktijk van kwijtschelding van de schoolkosten.
Daarnaast is er het Canisius Collectiviteits Fonds. Onder de schoolkosten vallen in dit verband de volgende
zaken:
a. Vrijwillige ouderbijdrage.
b. Deelname aan verplichte activiteiten of geleverde materialen: de doelbijdrage.
c. Extra begeleiding of onderzoeken, die niet worden vergoed via een zorgbudget.
d. Vrijwillige inschrijving voor een activiteit zoals de educatieve reizen, een cursus en dergelijke.
Ouders ontvangen daarvoor een rekening via het betaalsysteem WIS-Collect.
Wanneer komen ouders in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding?
Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan worden verleend wanneer redelijkerwijze kan worden aangetoond
dat ouders niet in staat zijn de schoolkosten geheel te betalen bijvoorbeeld ouders in aanmerking komen
voor een kindgebonden budget van de Belastingdienst. Het kindgebondenbudget kan worden aangevraagd
bij de belastingdienst via www.belastingdienst.nl/toeslagen.
Kwijtschelding wordt in principe niet verleend wanneer de financiële verplichting het gevolg is van een
vrijwillige aanmelding of inschrijving voor een extra niet verplichte activiteit (educatieve reis, cursus en
dergelijke). Daarvoor kan men een beroep doen op het Canisius Collectiviteits Fonds.
Er kan altijd een persoonlijke betalingsregeling (in termijnen) worden aangevraagd.
Hoe kan een kwijtschelding worden aangevraagd?
Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding dient altijd schriftelijk te worden aangevraagd door de ouders bij de
directeur van de school. Op de website van Het Canisius College (kopje ouders) staat informatie over de
criteria en een aanvraagformulier om te downloaden. In de aanvraag moet worden aangetoond/aannemelijk
gemaakt dat aan de criteria zoals hiervoor vermeld wordt voldaan.
Wie besluit over de aanvraag?
De rector neemt het besluit over de gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Inclusief het vaststellen van het
kwijt te schelden gedeelte. De verleende kwijtschelding geldt voor één schooljaar: voor het volgende
schooljaar moet een nieuw verzoek ingediend worden. Bij verzoeken om kwijtschelding van de ouder- en
doelbijdrage wordt in het algemeen een soepel beleid gevoerd.
Canisius Collectiviteits Fonds
Voor de inschrijving van een vrijwillige activiteit wordt geen vrijstelling verleend. In de plaats daarvan kunt u
een aanvraag voor een bijdrage indienen bij het Canisius Collectiviteits Fonds dat wordt beheerd door de
ouderraad van de school. Aanvragen hiervoor kan via hetzelfde aanvraagformulier. De ouderraad beslist over
de aanvraag. Criteria hiervoor staan vermeld in het reglement en zijn bijvoorbeeld de toekenning van een
kindgebonden budget en of er voldoende geld beschikbaar is in het fonds. Een aanvraag kan ook gedeeltelijk
goedgekeurd worden.
Stichting Leergeld
Deze landelijke stichting is o.a. in de Gemeente Nijmegen actief. Inwoners van de betreffende gemeente
kunnen bij deze stichting een verzoek in dienen om bij te dragen in de kosten van school, aanschaf laptop,
sportclub vereniging of een culturele activiteit. Stichting Leergeld betaald een eventuele bijdrage voor de
schoolkosten rechtstreeks aan de school uit. Zie verder de website van stichting leergeld: www.leergeld.nl.
Helaas werkt deze stichting niet in alle omliggende gemeenten. Wij adviseren ouders van buiten Nijmegen te
informeren bij hun eigen gemeente naar de mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Aanvraagformulier tegemoetkoming in de schoolkosten
Aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………..
Ouder van: …………………………………………………………………….

Klas: …………………………

Vraagt een tegemoetkoming voor:
0 Vrijwillige ouderbijdrage
0

Doelbijdrage

0

Vrijwillige activiteit:………………………………………….. bedrag € ……………

0

Overige …………………………………………….………… bedrag € ……………

Aanvrager ontvangt kindgebonden budget.
Ja: zie de meegestuurde bijlage / Nee*
Indien ja, s.v.p. een kopie van de beschikking bijsluiten
Redenen waarom niet of niet geheel aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuele bijzondere omstandigheden:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Aanvrager vraagt
0 gehele / gedeeltelijke* kwijtschelding aan.
0 een bijdrage uit het Canisius Collectiviteits Fonds: ik kan zelf € ………………. bijdragen

……………………………………….
(datum, plaats)
* doorhalen wat niet van toepassing is

………………………………………………..
(handtekening aanvrager)

