Regeling Solidariteitsfonds Canisius College
a. Inleiding
De Regeling Solidariteitsfonds Canisius College is bedoeld voor ouders die problemen hebben met de
kosten van schoolactiviteiten en persoonlijk aan te schaffen artikelen zoals een laptop die voor school
nodig is.
De regeling vormt onderdeel van het schoolbeleid t.a.v. de schoolkosten dat jaarlijks ter instemming
wordt voorgelegd aan de oudergeleding van de (deel)medezeggenschapsraad. De regeling zelf zal
niet jaarlijks worden voorgelegd, maar wel gewijzigd indien dit uit evaluaties blijkt nodig te zijn.

b. Uitgangspunten algemeen
1. Het onderwijs is in zijn algemeenheid gratis, behalve noodzakelijke persoonlijke artikelen als
gymkleding, schrijfmateriaal, atlas, woordenboeken en rekenmachines. Informatiedragers
hebben een aparte status voor de wet (zijn zelf namelijk geen leermiddelen) en kunnen door
de school niet worden opgelegd.
2. De school spant zich steeds in de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden.
3. De jaarlijkse schoolkosten worden in twee termijnen geïnd, zodat er sprake is van spreiding
van kosten.
4. De school verzorgt de algemene leermiddelen met behulp van de overheidsgelden. De
overheid bekostigt echter niet alle activiteiten en voorzieningen. Als school vragen wij ouders
daarom jaarlijks een bedrag voor voorzieningen, excursies en reizen.
5. Als het nodig is en als het uitvoerbaar is, zorgt de school voor onderwijskundig gelijkwaardige
alternatieven indien deelname aan activiteiten vanwege financiële belemmeringen een
probleem vormt. Voorbeelden hiervan zijn gratis voorstellingen bij CKV en
internationaliseringsopdrachten voor leerjaar 4 die tijdens de reisweek op school uitgevoerd
kunnen worden.
6. Alle kosten voor een schooljaar worden ter instemming aan de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad voorgelegd. Na instemming ontvangen ouders een gespecificeerd
overzicht via de Collegegids. Deze regeling vormt onderdeel van genoemde instemming.
Ouders voor wie de betaling van schoolkosten problematisch is, kunnen een beroep doen op diverse
bestaande regelingen buiten en binnen school:






Kindgebonden budget (zie hiervoor onderstaande link naar de belastingdienst).
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/ki
ndgebonden_budget/
Bijzondere bijstand (via eigen gemeente)
Stichting Leergeld (voor inwoners gemeente Nijmegen en diverse andere gemeenten). Zie
hiervoor onze website en www.leergeld.nl.
Ouders kunnen specifiek voor de schoolreizen een beroep doen op het zgn. Reisfonds,
ingesteld door de Ouderraad. Namens de schoolleiding neemt de verantwoordelijke voor de
reizen (dhr. Jack de Bruin, afdelingsleider) de aanvragen hiervoor in behandeling.

c. Uitgangspunten Regeling Solidariteitsfonds:
1. Het Canisius College heeft als visie dat de regeling wordt ingezet voor ouders die deze het
meest nodig hebben, vandaar de naam Solidariteitsfonds.
2. De middelen voor dit fonds moeten komen uit de overheidsfinanciering dan wel extra te
ontvangen middelen.
3. Het Solidariteitsfonds wordt niet ingezet voor meerdaagse reizen, zie Reisfonds.

4. Ouders worden geacht (eerst) een beroep te doen op andere, bestaande regelingen buiten en
binnen de school zoals hierboven genoemd.
5. Voor ouders die ondanks een beroep op hierboven genoemde regelingen een aanvraag willen
doen in verband met excursies, reizen of de aanschaf van een laptop voor gebruik op school,
heeft de school zelf een Solidariteitsfonds ingesteld. De werking van dit fonds wordt hieronder
nader beschreven.
6. De regeling waarin het Solidariteitsfonds is opgenomen, vormt onderdeel van het schoolbeleid
t.a.v. schoolkosten waarop medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft.

d. Werking Solidariteitsfonds
Het Solidariteitsfonds bestaat uit een jaarlijks door de school vast te stellen bedrag dat bestemd kan
worden voor een tegemoetkoming aan ouders die hier een aanvraag voor doen. De aanvraag kan –
vanaf schooljaar 2016-2017 - betrekking hebben op excursies en reizen dan wel de aanschaf van een
laptop. Vanwege de introductie van de laptop wordt het fonds in schooljaar 2015-2016 uitsluitend
besteed aan aanvragen t.b.v. de laptop.
Aanvragen kunnen door ouders gedaan worden die kunnen aantonen/aannemelijk kunnen maken dat
zij in aanmerking komen voor een of meer van bovengenoemde regelingen. Aanvragen worden door
een vast lid van de schoolleiding afgehandeld op advies van afdelingsleider en/of mentor. Toekenning
is alleen mogelijk binnen de omvang van het Solidariteitsfonds. De hoogte van de tegemoetkoming is
verder afhankelijk van de omstandigheden van de aanvrager.
Voor elk kind uit hetzelfde gezin kan een aparte aanvraag gedaan worden.
Het Solidariteitsfonds vormt onderdeel van het budget dat de school vanuit de overheid beschikbaar
heeft voor leermiddelen.
Zodra het fonds is uitgeput, kunnen aanvragen voor het betreffende schooljaar niet meer gehonoreerd
worden.
De hoogte van het fonds wordt jaarlijks in de schoolbegroting vastgesteld en geldt dan voor het
eerstvolgende volledige kalenderjaar. Over de besteding in algemene zin wordt jaarlijks achteraf
melding gemaakt in de medezeggenschapsraad.
Vanwege de nieuwe situatie met eigen laptops vanaf januari 2016 wordt in schooljaar 2015-2016
€5000 gereserveerd. Vanaf schooljaar 2016-2017 zal het Solidariteitsfonds in totaal naar verwachting
rond €3500 bedragen.

e. Wat gebeurt er als de leerling van school gaat?
Een leerling die een laptop met tegemoetkoming van school heeft ontvangen, moet deze afstaan aan
de school indien hij/zij de school in de loop van hetzelfde schooljaar verlaat. Indien de
tegemoetkoming minder dan 100% was, ontvangt de leerling het verschil terug, mits de laptop in
goede staat verkeert.

f. Specifieke werkwijze tegemoetkoming kosten aanschaf laptop schooljaar 2015-2016
Indien ouders niet in staat zijn een laptop voor hun kind geheel te financieren, kunnen zij een beroep
doen op het Solidariteitsfonds. De aanvrager krijgt persoonlijk bericht of hij in aanmerking komt voor
een tegemoetkoming en welk bedrag als tegemoetkoming geldt.
Indien er sprake is van een tegemoetkoming is de aanschaf niet vrij, maar wijst de school een
specifieke laptop toe die ouders via de Campusshop kunnen aanschaffen voor hun kind. Zodra ouders
op basis van de toekenning de betreffende laptop hebben aangeschaft, dienen zij een kopie van de
nota bij de rector van de school in te leveren. De vastgestelde tegemoetkoming wordt verrekend met
de aanschafprijs. Indien de tegemoetkoming 100% van de aanschafwaarde is, hoeven de ouders

geen eigen bijdrage te betalen. Als het minder dan 100% is, moeten de ouders het restant zelf aan de
Campusshop betalen, waarna de laptop geleverd wordt.

g. Aanvraag en afhandeling schooljaar 2015-2016
Bijgaand formulier wordt geplaatst op de website van de school onder de rubriek Ouders. De
formulieren kunnen worden gemaild of per post gestuurd naar de school, t.a.v. de rector, onder
vermelding van het woord ‘persoonlijk’.
Zodra de reactietermijn is verstreken, neemt een vast lid van de schoolleiding alle volledig ingevulde
aanvragen in behandeling.
Aanvragen die uiterlijk 10 december zijn ingediend, worden indien mogelijk nog in 2015 afgehandeld
zodat ouders tijdig uitsluitsel krijgen.

h. Aanvragen vanaf schooljaar 2016-2017
Voor het nieuwe schooljaar wordt een apart aanvraagformulier gepubliceerd waarin de gehele
regeling is verwerkt.

i. Werkingsduur en publicatie van de regeling
De regeling wordt ingesteld voor onbepaalde tijd en jaarlijks geëvalueerd.
Op basis van de eerste ervaringen met de regeling kunnen eventueel wijzigingen aangebracht
worden. Daarover zal in ieder geval jaarlijks contact tussen directie, de Ouderraad en de
oudergeleding van de MR plaatsvinden.

De actuele regeling wordt steeds aan ouders gepubliceerd via de website.

Publicatie: december 2015
Onder voorbehoud van instemming door de oudergeleding in de DMR.

