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Doel van de regeling 

Evangelisch voortgezet onderwijs is een kostbaar geschenk dat we met zoveel mogelijk leerlingen in de regio 

willen delen. Reiskosten kunnen echter een hoge drempel zijn om voor de Passie te kiezen. Doel van de 

regeling is om te voorkomen dat de reiskosten een te hoge drempel voor een keuze voor de Passie zouden 

zijn. 

 

Aard en beperking van de regeling 

Als school zijn we verplicht om de overheidsbijdrage te besteden aan onderwijs en alles wat daarvoor nodig 

is. Reiskosten voor leerlingen vallen daarbuiten. De kosten voor de tegemoetkoming in reiskosten worden 

daarom door de ouders gezamenlijk opgebracht via de vrijwillige ouderbijdrage.  

Jaarlijks wordt een deel van de bijdrage bestemd voor deze regeling. Bij de facturering ervan wordt duidelijk 

gemaakt welk deel dit is en dat de bijdrage vrijwillig is. De tegemoetkoming is daarmee en 

solidariteitsregeling: we doen een vrijmoedig beroep op alle ouders om samen een deel van de lasten van 

reizende leerlingen te dragen.  

De tegemoetkoming is daarmee nadrukkelijk ook beperkt: de reis naar de Passie zal van ouders veel blijven 

vragen, met name voor ouders met hogere inkomens. 

 

Principes van de regeling 

De regeling kent een aantal principes: 

 De hoogte van de tegemoetkoming is inkomensafhankelijk. Aan de hand van een staffel wordt de 

tegemoetkoming berekend. 

 De hoogte van de tegemoetkoming loopt op als meerdere leerlingen uit één gezin naar de Passie reizen. 

 Voor elke reizende leerling betalen ouders een vaste eigen bijdrage van €400. 

 

Staffel tegemoetkoming 

 Vaste eigen bijdrage €400 per kind 

Gezinsinkomen van Extra eigen bijdrage per kind 

0 tot 24.999  € 0 

25.000 tot 34.499  € 300 

34.500 tot 39.999  € 700 

40.000 tot 49.999  € 1100 

50.000 tot 59.999  € 1500 

60.000 tot 69.999  € 1900 

70.000 en hoger  € 2300  

 

Korting op extra bijdrage 

 

2e kind 50%; 3e kind 100% 

 

 

Rekenvoorbeeld 1   Rekenvoorbeeld 2  

Gezinsinkomen € 55.000  Gezinsinkomen € 33.000 

Reiskosten per kind € 2324  Reiskosten per kind € 1100 

Aantal kinderen 3  Aantal kinderen 2 

     

Eigen bijdrage € 1200  Eigen bijdrage € 800 

Extra bijdrage 1e kind € 1500  Extra bijdrage 1e kind € 300 

Extra bijdrage 2e kind € 750  Extra bijdrage 2e kind € 150 

Extra bijdrage 3e kind € 0    

     

Totaal eigen bijdrage € 3450  Totaal eigen bijdrage € 1250 

Werkelijke kosten € 6972  Werkelijke kosten € 2200 

Schoolbijdrage € 3522  Schoolbijdrage € 950 
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Aanvraagformulier tegemoetkoming reiskosten 

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor tegemoetkoming in de reiskosten uit het steunfonds van de 

Passie. U kunt het ingevulde formulier versturen naar Hester Wagemans: administratiewierden@passie.net 

 

 

Gegevens leerling(en) 

Naam:   

 

Naam:   Naam:   

Klas:   

 

Klas:   Klas:   

 

 

Reisgegevens 

Reis per (trein/bis/beide):  

 

Halte / station van vertrek:  

 

Halte / station van aankomst:  

 

 

Financiële gegevens 

Reiskosten per jaar per kind1 
 

 

Gezinsinkomen 
 

 

Rekeningnummer 
 

 

t.n.v. 
 

 

 

Eventuele toelichting 

 

 

 

Ondertekening 

Naam 
 

 

Datum 
 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Hierbij gaan we uit van de kortste reisafstand. Bv: Station Enschede – Station Almelo (i.p.v. 
Wierden). 
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Bijlage 

 Als bewijs van de hoogte van het gezinsinkomen ontvangen we graag van beide ouders een kopie van de 

meest recente belastingaanslag of de meest recente IB-60 verklaring waaruit het verzamelinkomen blijkt. 

 Als bewijs van de reiskosten ontvangen we graag een kopie van de factuur of het betaalbewijs van het 

abonnement.  

 


