
 

 

 
 
Zwolle, juli 2021 
 
Betreft: Schoolkosten Carolus Clusius College 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken die de school aan leerlingen ter 
beschikking stelt. Toch zijn er een paar voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die wij wel 
belangrijk vinden voor het onderwijs.  
 
De vrijwillige ouderbijdrage voor VWO 5: 
 
In overleg met de oudergeleding uit de medezeggenschapsraad is de vrijwillige ouderbijdrage van het CCC voor 
4 Havo en 5 VWO vastgesteld op €78.00 
Hieruit worden de kluisjes voor elke leerling bekostigd, digitale ondersteuning, de schoolactiviteiten (sportdagen, 
ckv-activiteiten, vieringen). Ook is hierin een bijdrage voor het solidariteitsfonds opgenomen. 
 
Per jaarlaag wordt er jaarlijks een dagexcursie gemaakt. Deze wordt apart in rekening gebracht. De kosten 
hiervoor bedragen maximaal € 35 per jaar. 
 
Voor het kluisje wordt een bedrag van €5,00 borg gevraagd, contant te betalen, bij het in ontvangst nemen van 
het kluisje. Bij inlevering van sleutel of code wordt dit bedrag terugbetaald. 
 
We hopen het komend schooljaar ook weer uitwisselingen of reizen aan te kunnen bieden. Ouders en leerlingen 
ontvangen hierover meer informatie zodra dat kan.  
 
………………………………………………………………………………………………… 
De schoolkosten voor het Cambridge Senior Program 5 VWO 
 
€ 137,50 voor TTO (TweeTalig Onderwijs) 
Dit bedrag is bestemd voor de extra lessen van Global Perspectives en een excursie. 
 
Eventuele examenkosten voor het Cambridge examenprogramma worden in het examenjaar in rekening 
gebracht. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Factureren per mail: 
De Landstede scholengroep, waar het Carolus Clusius College een onderdeel van is, maakt gebruik van het 
online digitale facturatiesysteem “WIS Collect”. De schoolkosten worden gedurende het schooljaar aan u 
gefactureerd. 
 
Ouder 1 ontvangt een email (https://hetccc.wiscollect.nl) met daarin de link naar de factuur.  
(Het is niet mogelijk facturen naar 2 ouders te sturen.) 
De factuur kunt u verder afhandelen en betalen met IDEAL. 
Een overzicht van ontvangen en betaalde facturen blijft online beschikbaar. 
 
Als het voor u lastig is om te betalen dan is het meestal mogelijk om een betalingsregeling te treffen. U kunt 
hiervoor contact opnemen met info@hetccc.nl  
Wij willen u er op wijzen dat de gemeente, waarin u woont, een regeling aanbiedt waar u mogelijk gebruik van 
kunt maken. In Zwolle is dit “De Kindregeling” www.zwolle.nl/kindregeling voor een tegemoetkoming in diverse 
schoolkosten.  
Informatie kunt u vinden op de website van uw gemeente. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
O. van Helden,  
Directeur a.i. Carolus Clusius College 
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