
Additionele kosten 2022-2023 
 

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft in een vergadering d.d. 28 juni 2022 
goedkeuring gegeven aan de additionele kosten voor het schooljaar 2022-2023.  
 

Aanleiding 
De afgelopen jaren streeft het Utrechts Stedelijk Gymnasium ernaar de zogenaamde additionele 
kosten te verlagen. Additionele kosten zijn vrijwillige betalingen van ouders aan school voor 
activiteiten waar de school geen of onvoldoende financiering voor krijgt. Het gaat om activiteiten die 
het onderwijsprogramma verrijken. Een aantal jaren geleden vroegen we ouders meer dan 200 euro 
algemene kosten per jaar. Sinds afgelopen schooljaar is dat 100 euro.  
 
Wij zijn van mening dat het Utrechts Stedelijk Gymnasium als openbaar onderwijs financieel 
laagdrempelig moet zijn. Betalingen voor extra onderwijsactiviteiten mogen geen belemmering zijn 
voor een leerling om deel te nemen. Het streven om ouders minder te laten betalen voor 
schoolactiviteiten is ook in de politiek een belangrijk onderwerp: sinds augustus 2021 is wettelijk 
vastgelegd dat ouderbijdragen altijd een vrijwillig karakter hebben.  
 
Additionele kosten Utrechts Stedelijk Gymnasium  
 

 Additionele kosten USG Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Klas 6 

1 Algemene kosten (zie uitleg) €100 €100 €100 €100 €100 €100 

2 Lockerhuur €20 €20 €20 €20 €20 €20 

3 Keuze: jaarboek €20 €20 €20 €20 €20 €20 

 
Uitleg 
We krijgen regelmatig vragen over het verschil tussen ouderbijdrage, die de ouderraad int, en 
additionele kosten, waar deze notitie over gaat. Omdat we ons voor kunnen stellen dat dit verschil 
niet altijd duidelijk is, geven we hieronder een toelichting.  
 
De Ouderraad is verantwoordelijk voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage van het USG. De 
ouderbijdrage is ondergebracht in het Gregoriusfonds (zie hiervoor de link op onze website). Uit het 
Gregoriusfonds worden onze leerlingverenigingen ondersteund, de school aangekleed, schoolfeesten 
mede gefinancierd etc. Kortom, zaken die alle leerlingen ten goede komen. Tijdens de 
jaarvergadering legt de Ouderraad verantwoording af aan alle ouders en achteraf kunt u ook de 
jaarrekening opvragen. 
 
Naast deze ouderbijdrage van de Ouderraad kent het USG de zogenaamde additionele kosten. Het 
gaat hier om door school gemaakte kosten waar wij geen of onvoldoende overheidsfinanciering voor 
ontvangen. Hierin maken we onderscheid tussen drie zaken: algemene kosten, de kosten voor een 
kluisje en de kosten voor een jaarboek.  
 
Algemene kosten: 

• Mediatheek: uit onderzoek blijkt hoe belangrijk lezen is voor de ontwikkeling van leerlingen. 
Het USG hecht mede om deze reden aan een goedgevulde mediatheek waar leerlingen de 
meest recente titels kunnen lenen. Maar de mediatheek moet ook een plek zijn waar 
leerlingen om advies kunnen vragen over een boek. Om die reden hebben wij onze eigen 
mediathecarissen in dienst. De mediatheek is daarnaast een plek om rustig te kunnen 
studeren of aan je schoolwerk te kunnen werken. 

https://www.usgym.nl/gregoriusfonds


• ICT: ICT en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarom belangrijk dat 
leerlingen met de juiste en meest recente pakketten kunnen werken en gebruik kunnen 
maken van beveiligde systemen.  

• Voorzieningen bètavakken: de kracht van de bètavakken bestaat uit het tweeledige 
programma: theorie enerzijds en praktijk anderzijds. Die practica maken het vak voor veel 
leerlingen ook extra aantrekkelijk. Het vak Robotica bijvoorbeeld kan zonder allerlei 
materialen niet uitdagend aangeboden worden. En als school willen wij onze leerlingen die 
ervaringen in ruime mate aanbieden. Ook dient de veiligheid gewaarborgd te zijn en moeten 
er veiligheidsmaatregelen getroffen worden zoals veiligheidsbrillen en labjassen.  

• Algemeen (mentor): In het jaar kunnen er wat activiteiten voor de klas (mentoruitje, 
Sinterklaas, kerstontbijt enz.) zijn. Per klas is een klein budget beschikbaar. Het gaat ook om 
bijv. de map geslaagden met daarin een aantal bescheiden zoals cijferlijst(en), testimonium 
en diploma. Wij zijn van mening dat dit documenten van kwaliteit moeten zijn. 

• Sportoriëntatie: bewegingsonderwijs is ook nog in de bovenbouw een belangrijk onderdeel 
in het curriculum en een van de eindtermen is dat leerlingen kennismaken met verschillende 
sporten. Dit bieden we aan middels sportoriëntatie. Onze docenten lichamelijke opvoeding 
kunnen niet de kennismaking met alle sporten verzorgen, daarom is het inhuren van externe 
sportdocenten en/of voorzieningen noodzakelijk.  

• Extra onderwijsactiviteiten:  
o Extra onderwijsaanbod zoals Robotica, Spaans, Delf scolaire (Frans) en Goethe (Duits).  

Nb. Indien een leerling ervoor kiest het (ERK)examen in een van de talen af te leggen, zijn 
de kosten voor dit examen voor eigen rekening.  

o Er zijn veel leerlingen die naast de lessen graag bezig zijn met andere activiteiten. Deze 
zijn ondergebracht in het Homerusprogramma, ons complete aanbod aan activiteiten 
waar je voor kunt kiezen als je daarvoor belangstelling hebt.  

o Een belangrijk onderdeel in de beheersing van de Engels taal is de spreekvaardigheid. Om 
het mogelijk te maken in kleinere groepen de spreekvaardigheid te oefenen is in aantal 
leerjaren een extra uur Engels spreekvaardigheid.  

o Door alle leerjaren heen zijn er themadagen, excursies, museumbezoeken, 
theatervoorstellingen, schoolstrijd enz. 
 

Lockerhuur 
Elke leerling op het USG heeft een locker. Aan het begin van zijn/haar schoolcarrière wordt de 
leerling een locker toegewezen en als de leerling van school gaat, wordt de pas ingeleverd. Op het 
moment dat men het lockerpasje kwijtraakt, wordt er € 15 in rekening gebracht.  
 
Jaarboek  
Er is niets leukers dan over een aantal jaar nog eens terug te bladeren in de jaarboeken van toen. Elk 
jaar gaat een groep leerlingen onder leiding van een docent fanatiek aan de slag om aan de hand van 
een thema een jaarboek samen te stellen. Hierin staan verhalen over dat schooljaar en natuurlijk 
foto’s van alle leerlingen. Een mooie herinnering!  
 
Overzicht reizen  
Komend jaar maken de onderstaande reizen deel uit van het onderwijsprogramma van het USG. Per 
reis staat vermeld welke vrijwillige bijdrage van ouders wordt gevraagd.  
  

https://www.usgym.nl/homerus


 

 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 

Terschelling*  €290     

Trierreis*  
(inhaalreis) 

  €290   

bètareis     €750  

Santiago      €600  

Skireis    €500  

Marokko**    €900  

Klassieke reis*:       

- Rome     €750 

- Campanië     €750 

- Griekenland     €750 

- Provence     €750 

 
* Reizen met een * zijn verplichte reizen.  
** Reizen met ** maken onderdeel uit van GLOS en zijn een verplicht onderdeel van dit programma.  
 
Vrijwillige bijdrage  
Zoals in de inleiding staat beschreven, zijn de additionele kosten, de bijdrage aan de ouderraad en de 
bijdrage aan de reizen vrijwillige bijdragen. We sluiten geen leerlingen uit van deelname aan 
activiteiten of reizen als ouders/verzorgers de bijdrage niet kunnen of willen betalen. 
Ouders/verzorgers die schoolgerelateerde kosten niet (geheel) kunnen dragen, kunnen aanspraak 
maken op onderstaande fondsen. Dat kan bijvoorbeeld ook voor de aanschaf van een laptop.  
 

- Solidariteitsfonds NUOVO: elke school binnen NUOVO Scholen staat een deel van de 
lumpsum af aan het solidariteitsfonds. Stichting Leergeld is hierin onze partner en helpt 
ouders de weg te vinden naar dit fonds. Uiteraard kunnen wij hier als school ook een rol in 
spelen.  

- Willebrordusfonds: de stichting waar ouders via de rector van het Utrechts Stedelijk 
Gymnasium een verzoek in kunnen dienen voor financiële ondersteuning.  

 
Inning additionele kosten 
De additionele kosten zullen via de distributeur van de leermiddelen (Van Dijk) worden geïnd. Ouders 
kunnen bij het bestellen van de boeken aangeven of zij de algemene kosten, lockerhuur en het 
jaarboek willen betalen.   
 
 
 
 

https://leergeldutrecht.nl/
https://www.usgym.nl/willebrordusfonds

