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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In de jaren dat uw zoon/dochter bij ons op school zit zullen wij geleverde materialen en diensten bij u in rekening 
brengen. In deze brief zetten wij op een rij wat u in het komende schooljaar 2017-2018 kunt verwachten. 
Uiteraard proberen we de kosten voor u zo laag mogelijk te houden.  
 
De materialen en diensten waar het om gaat zijn: 
• De vrijwillige ouderbijdrage  

Als u hiervoor kiest gaat u een overeenkomst aan met de school voor het schooljaar 2017-2018.  
In het schooljaar 2017-2018 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 56,00.  
Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. de volgende zaken bekostigd:  

o de informatievoorziening via de website 
o sportdagen  
o bijdragen aan schoolfeesten en kerstviering1 
o introductie- en andere activiteiten 
o toneel- en muziekactiviteiten  
o lustrumactiviteiten  
 

• Lidmaatschap oudervereniging 
Namens de oudervereniging brengen wij u de jaarlijkse contributie in rekening. Deze bedraagt in schooljaar 
2017-2018 € 3,40. De school zorgt voor de overboeking van de gelden naar de oudervereniging. 
 

• Dagexcursies 
In ieder leerjaar, met uitzondering van het examenjaar, wordt een dagexcursie gepland. In de onderbouw is 
dit een verplichte eendaagse excursie binnen Nederland. De kosten voor deze excursie in het schooljaar 
2017-2018 bedragen € 35,00. 
 

• Kluisje 
Iedere leerling krijgt de beschikking over een kluisje waarin hij/zij alle spullen (ook jas e.d.) kan opbergen. 
De kosten hiervan bedragen € 8,00. In het eerste jaar dient ook een borg van € 10,00 betaald te worden. 
De leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar de sleutel van zijn/haar kluisje. Aan het einde van 
een schooljaar dient de sleutel altijd ingeleverd te worden. Deze borg wordt terugbetaald als de leerling de 
school definitief verlaat en er geen schades te verrekenen zijn. 
 
 
 
 

                                         
1 Dit betreft met name beveiligingskosten, muziek, aankleding e.d. Gebruikelijk is dat tijdens schoolfeesten de leerlingen 
zelf (geheel of grotendeels) hun eigen consumpties betalen. 



 
• Projecten 

De leerlingen nemen deel aan een aantal opleiding gerichte, vakoverstijgende projecten/programma’s.  
Voor het vmbo is dit: 

o Globaland; kosten € 10,= 
o Carroussel activiteiten; kosten € 10,= 
o Talentprogramma (Kunst, Sport of Techniek); kosten € 50,= 

Voor havo en vwo is dit: 
o Programma Talent XLt(Sports, Arts&Performance en Business); kosten € 60,= 

 
• Loopbaanoriëntatie en begeleiding(LOB) 

Voor de leerlingen van het vmbo worden activiteiten georganiseerd in het kader van loopbaanoriëntatie. 
Hiervoor wordt € 10,= in rekening gebracht. 
 

• Schoolvragenlijst 
De School Vragen Lijst (SVL) heeft tot doel bij leerlingen de sociaal-emotionele aanpassing aan de school 
vast te stellen. Deze vragenlijst wordt digitaal afgenomen. 
Aan de hand van deze vragenlijst worden leerlingen geselecteerd voor de  sociale vaardigheidstraining 
(faalangstreductietraining). Aan de digitale afname van deze test zijn kosten verbonden. De school brengt 
hiervoor € 2,50 in rekening. 
 

• Zelf aan te schaffen materialen 
o In de eerste schoolweek kan een tekendoos aangeschaft worden bij de locatieadministratie van 

de juniorcolleges. De kosten voor de aanschaf bedragen ongeveer € 19,00. Indien u al beschikt 
over een tekendoos van onze school kunt u volstaan met het vervangen van de gebruikte 
onderdelen. Op school worden uitsluitend tekendozen met volledige inhoud verkocht. 

o Bij het muziekonderwijs wordt gebruik gemaakt van  keyboards. Bij het gebruik van de 
keyboards is een koptelefoon verplicht. Deze dient de leerling zelf in bezit te hebben. 

o Iedere leerling dient in het bezit te zijn van een USB-stick. 
 
• Schoolboeken 

De schoolboeken zijn gratis. U hoeft de schoolboeken niet zelf te bestellen. In de brief die aan het einde 
van het schooljaar aan de leerlingen wordt uitgereikt, treft u alle informatie omtrent de schoolboeken en 
overige leermiddelen aan. 

 
De facturatie van de schoolkosten verloopt via een speciale applicatie: WIS collect.  
In oktober ontvangt u via een e-mail bericht waarin wordt vermeld dat de factuur met de schoolkosten 
klaarstaat. Via de toegestuurde link of via het ouderportaal van de website van onze school is het mogelijk  in te 
loggen op uw persoonlijke omgeving binnen WIS collect. Hierin kunt u aangeven van welke diensten van de 
vrijwillige ouderbijdrage u gebruik wilt maken. Bij de verplicht af te nemen diensten heeft u geen 
keuzemogelijkheid. Het verschuldigde bedrag kunt u rechtstreeks overmaken met i-deal of u kunt ervoor kiezen 
om dit over te maken. Indien u geen e-mail adres heeft, of als dit niet bekend is bij de school, dan ontvangt u per 
post de factuur. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
L. R. van Drongelen 
Rector 


