KOSTEN VOOR OUDERS
(VRIJWILLIGE BIJDRAGE)
ALGEMENE KOSTEN
EXCURSIES EN ACTIVITEITEN

€ 95
WAAR BETAAL IK VOOR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excursies
Activiteiten/introductiedagen
Kluisje
Contactoudergroep
Ouderavonden
Cultuurkaart
Lees- en woordenboeken
Mediatheek
T-shirts brugklassen
Verzekeringen
Vieringen

HOE BETAAL IK?
• Betaling via digitale systeem
WIS-collect
• Eerste week oktober
• U ontvangt een email met
instructies hoe u betaalt
no-reply@wiscollect.nl

brugklaskamp, werkweken
meerdaagse reizen

€ 130
WAAR BETAAL
BETAAL IK
IK VOOR?
VOOR?
WAAR

klassenuitjes

€ 25
WAAR BETAAL IK VOOR?

• Brugklaskamp

HOE BETAAL IK?
• Betaling via digitale systeem
WIS-collect
• Uiterlijk twee weken voor de
activiteit
• U ontvangt een email met
instructies hoe u betaalt
no-reply@wiscollect.nl

• Eén of twee klassenuitjes van
€ 12,50 per keer (€ 25)

HOE BETAAL IK?
• U betaalt contant aan de
mentor/organisator

KOSTEN VOOR SCHOOL

SCHOOLBOEKEN
€0
waAR ZIJN DE KOSTEN VOOR?

• Schoolboeken of digitale leermiddelen
• Werkboeken zijn inbegrepen

wat ZIJN DE VOORWAARDEN?
• Het boekenpakket wordt in de laatste weken
van de schoolvakantie naar uw huisadres
gestuurd
• Boeken blijven eigendom van de school
(boeken zijn in bruikleen)
• Het is niet toegestaan in de boeken te
schrijven of aantekeningen te maken
• De boeken moeten worden gekaft
• Als een boek door schade onbruikbaar
geworden is, wordt dit bij de leerling in
rekening gebracht
• Bij verlies of vermissing wordt 80% van de
nieuwprijs bij u in rekening gebracht
• In sommige gevallen zijn de werkboeken in de
klas beschikbaar (klassensets)

wat BETAALT U?
U hoeft niets voor de boeken en digitale
leermiddelen te betalen.
Leest u goed de voorwaarden voor het in bruikleen
nemen van de boeken (zie hierboven).

KOSTEN VOOR OUDERS
(Verplicht)

CHROMEBOOK

€ 350

€ 80

WAAR BETAAL IK VOOR?

wat zijn de kosten?

HOE BETAAL IK?
•

boodschappenlijstje

U betaalt het chromebook zelf.

Meer informatie en tips over het aanschaffen van
een chromebook vindt u op ons Leerplatform
Moodle https://elo.ja.nl (onder: "Bring Your Own
Chromebook")

• Gymschoenen, gymbroek
• Schaar, geo-driehoek, passer (een
uitgebreide doos is niet nodig)
• Agenda, etui, pennen, HB-potlood,
kleurpotloden, gum, multomap 23-rings
met lijntjespapier, markers (3 kleuren),
kaftpapier, A4 schrift met ruitjes
(1 cmx1 cm) voor wiskunde
• Koptelefoon of oortjes
• Rekenmachine Texas Instruments type:
o TI-30xIIB, TI
o TI-30XB
o TI-30XS
of Casio type:
o fx-82MS
Zie ook het handige boodschappenlijstje op de
laatste pagina

HOE BETAAL IK?
• U koopt deze spullen zelf (merkartikelen
zijn, met uitzondering van de rekenmachine,
niet nodig)

KOSTEN VOOR OUDERS
(Verplicht)

gymschoenen (witte zolen)
gymbroek
schaar
geo-driehoek
passer (een uitgebreide doos is niet nodig)
agenda
etui
pennen
HB-potlood
kleurpotloden
gum
markers (groen, geel, oranje)
multomap 23-rings met lijntjespapier
A4 schrift met ruitjes (1 cm x 1 cm) voor wiskunde
kaftpapier
rekenmachine (type zie vorige pagina)
koptelefoon of oortjes
lijm

