
  

 

 
 
 

 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 4 havo en 5 vwo 
 
 

Oldenzaal, 28 september 2022 
 
 
Betreft: financiën meerdaagse excursies schooljaar 2022 – 2023 
 doorgaan van de meerdaagse excursies 
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Onlangs hebben wij u en onze leerlingen geïnformeerd over het aanbod van meerdaagse excursies.  
De verwachting is dat we met zijn allen weer op reis kunnen. Heel fijn! In deze brief maken we 

kenbaar hoe we de financiën voor dit jaar regelen. Voor de volledigheid maken we ook een 
voorbehoud. 

Iedere leerling van Twents Carmel College moet mee kunnen doen op school.  Extra schoolkosten 
zijn echter niet voor ieder gezin gemakkelijk te betalen, zeker niet in deze tijd. 
 
Stichting Leergeld 
Allereerst brengen wij de Stichting Leergeld onder uw aandacht. Deze stichting ondersteunt 
ouders/verzorgers van kinderen tot 18 jaar van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben dat 
lager is dan 120% van het bijstandsniveau. Zie hiervoor Stichting Leergeld  (klik voor de 

koppeling). De site geeft duidelijk aan voor welke kosten een vergoeding wordt gegeven. Via de 
site kan men zich ook aanmelden. 
 
Daarnaast bestaat de Stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College (SL TCC). Dit fonds 
vergoedt sommige schoolkosten die Stichting Leergeld niet vergoedt. Op de website van het TCC, 
www.twentscarmelcollege.nl  (klik voor de koppeling), staat onder het kopje ouders meer 

informatie. 
 

Voor wie is de Stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College bedoeld? 
De stichting SL TCC geeft financiële steun aan leerlingen van wie de ouders/verzorgers een 
inkomen hebben dat net te hoog is voor een vergoeding vanuit de Stichting Leergeld (klik voor de 
koppeling). Het inkomen ligt tussen 120% en 130% van het bijstandsniveau. Dat is nog steeds 
laag en kan het lastig maken om bepaalde schoolkosten te betalen. 

 
Welke kosten vergoedt het solidariteitsfonds van SL TCC? 
Het solidariteitsfonds komt o.a. tegemoet in kosten voor; 

• leermaterialen zoals een laptop of een grafische rekenmachine.  
• Kleding die voor de leerrichting verplicht is, kan (gedeeltelijk) vanuit dit fonds betaald 

worden. 
• Incidenteel vervoer 
• Bijdragen aan excursies 
• Bijzondere incidentele situaties  

 

Hoe vraagt u een tegemoetkoming aan? 
Bij de aanvraag werken Stichting SL TCC en Stichting Leergeld samen. U doet daarom een 

aanvraag bij Stichting Leergeld in uw woonplaats. Stichting Leergeld kijkt eerst of zij de 

schoolkosten vergoedt. Is dat niet het geval, dan wordt de aanvraag automatisch doorgezet naar 
stichting SL TCC. Daarvoor is dus geen aparte aanvraag nodig. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.leergeld.nl/oldenzaal/
http://www.twentscarmelcollege.nl/
https://www.leergeld.nl/oldenzaal/
https://www.leergeld.nl/ouderinfo/waar-kunt-u-terecht/


 

 

 

 
 
 
 

 
 
Waar komt het geld in het solidariteitsfonds vandaan? 
Het geld dat in het solidariteitsfonds zit, is gedoneerd door ouders/verzorgers van leerlingen van 
het TCC. Bij het betalen van de ouderbijdrage krijgen alle ouders/verzorgers de mogelijkheid een 
extra bedrag te doneren. Ook kan een donatie gemakkelijk online gedaan worden. 
 

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Klik hier om een donatie te doen. 

 

Vertrouwelijkheid 

Een aanvraag voor steun vanuit het solidariteitsfonds wordt vertrouwelijk behandeld. Stichting 

Leergeld en SL TCC  gaan discreet met uw aanvraag om. Binnen de school wordt dus niet bekend 
welke leerling gebruik maakt van financiële ondersteuning. 

 
Vragen? 
Heeft u nog vragen over het solidariteitsfonds? Neemt u dan contact met ons op 

via solidariteit@twentscarmelcollege.nl.  

 
Gespreide betaling 
Voor de reizen kunt u ook gespreid betalen. Deze keuze kunt u aangeven in Wiscollect voordat u de 
betaling afrondt. 
 
Gaan de reizen door? 

Wij verwachten dat de geplande excursies door zullen gaan en dat onze leerlingen daarna met heel 
veel plezier op de door hen gekozen activiteit zullen terugkijken. Het TCC ontvangt van het rijk 
echter geen vergoeding voor dit soort extra activiteiten, die echter wel onlosmakelijk met het 
schoolleven zijn verbonden. Daarom vragen wij u om een bijdrage voor deze extra kosten. We 
moeten helaas vermelden dat een reis alleen door kan gaan als een aanzienlijk deel van de ouders 
de extra bijdrage betaalt. Deze bijdrage wordt uiteraard teruggestort als de reis onverhoopt niet 
doorgaat.  

 

Als er, ondanks eventuele bijdragen van genoemde stichtingen, toch een betalingsprobleem 
ontstaat, neemt u dan contact op met een van de coördinatoren van de reizen, mw. D. Vaneker of 
mw. M. ter Steege. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Schoolleiding Lyceumstraat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.wvhl.nl/betaalgenoot/solidariteitsfonds
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