
 
 
 

 
 BCPL locatie Herle Heldevierlaan 5, 6415 SB Heerlen 

 045-5721010                                     www.herle.bcpl.nl 
 

 
 

Betreft: vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 

 

Heerlen, september 2021 

 

Aan alle  ouder(s)/verzorger(s),  

In deze brief informeren we u graag over de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage 

wordt gebruikt om verschillende schoolse activiteiten mogelijk te maken. 

Herle is een VMBO-school waar we leerlingen leren leren, leren leven en leren kiezen. Op Herle leer 

je niet alleen uit een lesboek. Wij vinden betekenisvol leren erg belangrijk. Herle wil graag een breed 

aanbod bieden van “echt” leren. Leren in de praktijk, leren door te doen en leren buiten de school. 

Met behulp van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen we leuke, interessante en/of betekenisvolle 

leeractiviteiten mogelijk maken (denk aan excursies, gastlessen, cultuuractiviteiten, sportactiviteiten, 

talentblokken na schooltijd, etc.). Deze activiteiten dragen bij aan een nog betere ontwikkeling en 

plezierige schooltijd van uw kind. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Algemeen € 30.00 Uit de algemene ouderbijdrage worden bijvoorbeeld de 
gebruiksmaterialen bij praktijklessen gefinancierd, een schoolfeest, 
de diploma-uitreiking, etc. 

Kennismakings- 
Activiteiten  

€  5.00 Bijdrage voor de kosten van de kennismakingsactiviteiten. Vanaf 
de eerste dinsdag van het schooljaar openen we met 
introductiedagen voor leerlingen. Het doel hiervan is, dat de 
leerlingen met elkaar kennismaken en daarmee een goede sfeer in 
de groep realiseren voor de rest van het jaar. 

Niet lesgebonden 
activiteiten 

€ 30.00 De reguliere lessen vormen de basis van het onderwijs op Herle. 
Maar naast de reguliere lessen ondernemen we allerlei leerzame 
activiteiten. Deze activiteiten zijn bedoeld om het onderwijs 
betekenisvoller te maken. Denk aan excursies, cultuuractiviteiten, 
sportactiviteiten, mentoractiviteiten, 3L-activiteiten, gastlessen, 
etc. 

Huur kluis € 10.00 Voor elke leerling is er een kluisje voor het bewaren van 
waardevolle eigendommen etc. De school stelt zich niet 
aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van 
bezittingen van de leerlingen. De kluisjes worden op willekeurige 
momenten gecontroleerd op hygiëne en veiligheid in aanwezigheid 
van de directie en/of politie. 
Bij niet betalen van de huur dient de sleutel ingeleverd te worden 
bij de conciërge. Huur kan, indien van toepassing via Stichting 
Leergeld aangevraagd worden. 

http://www.herle.bcpl.nl/
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Wis Collect 
BcPL locatie Herle maakt gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Wij sturen u de komende week een e-mail met een link. Deze link leidt naar het 
ouderportaal met daarin de factuur.  
Het is van belang dat het juiste e-mailadres van de ouder/verzorger in Somtoday bekend is. 
Tenzij anders afge sproken, gebruiken we daarvoor het e-mailadres van ‘Ouder1’.  
 
Hoe werkt WIS Collect? 
U ontvangt van het e-mailadres no-reply@wiscollect.nl een e-mail met daarin een link. Bewaar deze 
e-mail goed. Het is uw inlog als u uw facturen nogmaals wilt bekijken. 
Door op deze link te klikken, komt u terecht op de online (WIS Collect) betaalomgeving van Herle. 
Na de acceptatie van de factuur selecteert u de door u gewenste betalingsmogelijkheid: 
eventueel in termijnen, een directe online betaling via IDEAL of een overboeking. 
U kunt kennismaken met WIS Collect door een filmpje te bekijken waarin uitleg gegeven wordt 
over het programma. Klik hier om het filmpje te bekijken. 
 
Vragen? 
Neem contact op via het volgende e-mailadres: 
over een betaling: financien.herle@bcpl.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Dorothee Viguurs 

Sectordirecteur BCPL locatie Herle 
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