
 
 

1 
 

Procedure afhandeling verzoeken vermindering ouderbijdragen 

 
Algemeen 
 
De scholen van het Carmelcollege Gouda te weten Antoniusmavo XL Gouda, Antoniuscollege Gouda 
en ISK Gouda, kennen voor een aantal activiteiten een ouderbijdrage. Deze procedure beschrijft hoe 
te handelen indien een ouder deze ouderbijdrage niet volledig kan betalen.  
 
Van een aantal ouderbijdragen is geen sprake van een vrijwillige ouderbijdrage maar een verplichte 
ouderbijdrage. Het gaat om de volgende ouderbijdragen: 

• TTO (alleen Antoniuscollege Gouda) 

• Theaterklas (alleen Antoniuscollege Gouda) 
Ouders hebben voor deze klassen/special gekozen en aan die keuze is een verplichte ouderbijdrage 
gekoppeld. Bij het invullen van het aanmeldingsformulier worden ouders hier ook op gewezen en 
tekenen ze voor akkoord met de ouderbijdrage.  
 
Naast deze ouderbijdragen, wordt aan ouders ook in rekening gebracht de: 

• excursies,  

• brugklaskamp,  

• internationalisering en  

• intekenreizen.  
Deze bijdragen zijn vrijwillig en hier geldt het principe dat als men niet betaalt, men niet meegaat en 
een alternatief programma draait. In geval van het brugklaskamp is het niet wenselijk dat een leerling 
niet meegaat, het is van groot belang voor een brugklasleerling om zijn klasgenoten op een nieuwe 
school te leren kennen. Voor die ouderbijdrage staat deze procedure ook open.  
 
Procedure 
 
Indien ouders/verzorgers een van de bovengenoemde ouderbijdragen niet kunnen betalen, dan 
dienen zij dit te melden bij de Centrale Administratie (CA). De CA van Antoniusmavo 
XL/Antoniuscollege stemt allereerst af met de ouders of betaling in termijnen mogelijk is. Indien dit 
geen oplossing biedt, wordt verwezen naar: 

• Het Kindpakket van de Gemeente Gouda 

• De Stichting Meedoen Gouda (niet voor TTO en Theaterklas) of de lokale Leergeld-stichting 
indien de leerling niet woonachtig is in Gouda. 

Als deze instanties niet kunnen bijdragen dan kan, in geval het een leerling van het ACG betreft, een 
aanvraag ingediend worden bij het: 

• Het Han van Hooffonds van de Vereniging Ouderraad ACG  
 
De CA stuurt de betreffende ouders informatie over deze instanties (opgave van websites, indien men 
geen pc heeft, wordt de folder van de Gemeente Gouda gestuurd, een print van de stichting Meedoen 
Gouda). 
 
Indien de ouders kunnen aantonen dat  

• de hierboven genoemde instanties 1 en 2 niet tot een oplossing hebben geleid,  

• betaling in termijnen ook niet haalbaar is 
kan er, indien het om een ouderbijdrage van het Antoniuscollege Gouda gaat, een aanvraag 
ingediend worden bij het Han van Hooffonds. Hiervoor reikt de CA het formulier ‘aanvraag 
vermindering verplichte ouderbijdragen’ aan de ouders uit die dit moeten invullen en daarbij 
aannemelijk moeten maken waarom zij de verplichte ouderbijdrage niet kunnen betalen. Het ingevulde 
en ondertekende formulier moeten de ouders inleveren/insturen bij/naar de CA. De CA legt het dossier 
voor aan de locatieleiding die beslist of er bij het Han van Hooffonds een aanvraag wordt ingediend. 
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Conform het protocol van het Han van Hooffonds, wordt het verzoek tot ondersteuning anoniem aan 
het HvH fonds voorgelegd door de locatieleiding. De locatieleiding informeert de CA over de door het 
HvH fonds genomen besluit zodat de CA de zaak administratief verder kan afhandelen. 
 
Indien alle genoemde instanties niet kunnen bijdragen in een oplossing en betaling in termijnen ook 
niet mogelijk is, kunnen ouders een verzoek tot kwijtschelding van de ouderbijdrage indienen bij de 
CA. In het geval het HvH fonds negatief beslist op een aanvraag, behoeven ouders niet opnieuw een 
formulier in te vullen, het al eerder ingevulde formulier is dan de basis voor verdere afhandeling. De 
CA legt het verzoek vervolgens voor aan de locatieleiding die vervolgens een beslissing hierover 
neemt. De CA informeert de ouders/verzorgers over de genomen beslissing en handelt de zaak verder 
administratief af.  
 

Samenvatting 

Antoniusmavo XL: 

1. Ouders melden zich bij mw Saskia van der Stok van de Centrale Administratie: 
svanderstok@carmelcollegegouda.nl of 0182-748341 

2. Eerst doorverwijzing naar: 
a. Geld Terug Regeling Gouda 
b. Stichting Meedoen Gouda (alleen Brugklaskamp) 

3. Indien de bij 2 genoemde instanties niet kunnen bijdragen dit melden aan de Centrale 
Administratie. 

4. Ouders vullen formulier ‘aanvraag vermindering verplichte ouderbijdragen’ in en sturen die 
ondertekend naar de Centrale Administratie 

5. De Centrale Administratie legt het verzoek tot vermindering voor aan de locatiedirectie die 
hierover een beslissing neemt.  

6. Na de genomen beslissing verzorgt de Centrale Administratie de verdere administratieve 
afhandeling. 

 
Antoniuscollege Gouda 
 

1. Ouders melden zich bij mw Saskia van der Stok van de Centrale Administratie: 
svanderstok@carmelcollegegouda.nl of 0182-748341 

2. Eerst doorverwijzing naar: 
a. Geld Terug Regeling Gouda 
b. Stichting Meedoen Gouda (alleen veiligheidsschoenen Techniek en Brugklaskamp) 

3. Indien de bij 2 genoemde instanties niet kunnen bijdragen dit melden aan de Centrale 
Administratie. 

4. Ouders vullen formulier ‘aanvraag vermindering verplichte ouderbijdragen’ in en sturen die 
ondertekend naar de Centrale Administratie 

5. De Centrale Administratie legt het verzoek tot vermindering voor aan de locatiedirectie die 
besluit of het verzoek wordt voorgelegd aan het Han van Hooffonds van de Vereniging 
Ouderraad Antoniuscollege Gouda. 

6. Indien het Han van Hooffonds negatief beslist, neemt de locatiedirectie de beslissing of de 
school in dit geval de ouderbijdrage vermindert.  

7. Na de genomen beslissing verzorgt de Centrale Administratie de verdere administratieve 
afhandeling. 
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