
Leermiddelen 
Onder leermiddelen vallen de boeken, werkboeken, licenties etc. 
De school beschikt over een extern leermiddelenfonds. Leermiddelen worden bekostigd door 
school.  
Ouders en leerlingen ontvangen ruim voor de zomervakantie de benodigde informatie over het 
bestellen van het boekenpakket voor het volgende schooljaar. In de zomervakantie wordt het 
pakket bij de ouders/leerling thuis afgeleverd. Boeken dienen wel altijd ingeleverd te worden na 
gebruik gedurende een leerjaar. De leverancier berekent de prijs van niet ingeleverde 
exemplaren aan ouders door. 

 
 

Ouderbijdrage 
Van de ouders wordt een aanvullende ouderbijdrage van € 16,50 per jaar per leerling gevraagd. 
Deze bijdrage wordt gebruikt als aanvullende financiering voor zaken waarvoor geen of te weinig 
subsidie wordt ontvangen. 
 
In de kostenoverzichten staan de bedragen in een tabel bij elkaar. De betaling is vrijwillig. De kosten 
van de extra activiteiten en materialen zijn echter niet door de school te dragen. Wij hopen dus dat 
ouders deze kosten willen dragen. 
Indien dat op persoonlijke bezwaren stuit, kunt u contact opnemen met de school voor het zoeken 
naar een oplossing, het treffen van een regeling of het doen van een aanvraag bij de Stichting 
Leergeld voor een tegemoetkoming in de kosten. 

 

Inning van gelden 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de factuur via het ouderportaal op het bij ons 
bekende e-mailadres in SomToday. In ieder e-mailbericht over een factuur staat een link 
naar uw persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving ziet u de facturen 
staan die betrekking hebben op uw kind. Indien u meerdere kinderen op het Insula College 
heeft, dan ziet u de facturen van al uw kinderen. Deze facturen kunt u binnen WIS Collect 
direct via i-Deal voldoen. 

 
In de kostenoverzichten op deze pagina staan de bedragen in een tabel bij elkaar. De 
betaling is vrijwillig. De kosten van de extra activiteiten en materialen zijn echter niet door 
de school te dragen. Wij hopen dus dat ouders deze kosten willen dragen. 

 

Indien dat op persoonlijke bezwaren stuit, kunt u contact opnemen met de school voor 
het zoeken naar een oplossing, het treffen van een regeling of het doen van een 
aanvraag bij de Stichting Leergeld voor een tegemoetkoming in de kosten. 

 
 

Bankrekeningnummer 
NL96ABNA 0455 336 911 t.n.v. Stichting H³O inzake Insula College Dordrecht. 

 

Bij betalingen duidelijk de locatie, de naam en de klas van de leerling vermelden en het 
doel van de betaling 

 

https://www.leergeld.nl/
https://www.leergeld.nl/

