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

€ 95
WAAR BETAAL IK VOOR?
• Excursies (€ 20)
• Activiteiten/introductiedagen (€ 25)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kluisje
Ouderraad
Contactoudergroep
Ouderavonden
Leerlingenraad
Cultuurkaart
Tijdschriften
Lees- en woordenboeken
Mediatheek
T-shirts brugklassen
Olympic Moves
Verzekeringen

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

klassenuitjes, vieringen
examentraining

€ 40
WAAR BETAAL IK VOOR?
• Klassenuitje (€ 25)
• Examengala ( 15)
• Cultuurdag
(kosten worden betaald via de cultuurkaart)

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

KOSTEN VOOR OUDERS
(VRIJWILLIGE BIJDRAGE)
STUDIEBEGELEIDINGSKLAS

BUDDY

€ 40

€ 15

Per maand

Per 4 x

WAAR BETAAL IK VOOR?

• Rustige werkomgeving waarin leerlingen
hun huiswerk kunnen maken
• Extra uitleg
• Bijstellen van studiegewoonten
• Bevorderen van huiswerkdiscipline en zelfstandig werken
• Controleren van gemaakt/
geleerd huiswerk (overhoren)

WAAR BETAAL IK VOOR?

• Extra hulp bij een vak
• Leerling uit havo-5 of vwo 5/6 begeleidt uw
kind voor een bepaalde periode

HOE BETAAL IK?

HOE BETAAL IK?
• U betaalt contant aan de
mentor/organisator
• Betaling via digitale systeem WIS-collect
• Maandelijkse betaling
• U ontvangt een e-mail met instructies hoe u
betaalt
no-reply@wiscollect.nl

KOSTEN VOOR OUDERS
(Verplicht)

CHROMEBOOK

€ 350
WAAR BETAAL IK VOOR?

•
•
•
•
•

Toekomst gericht onderwijs
Zelfstandig leren werken
Leren onderzoeken en presenteren
Werken via WIFI op school
Gebruik van de helpdesk op school

HOE BETAAL IK?
•

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")

SCHOOLSPULLEN

€ 195
wat zijn de kosten?

• Gymschoenen, gymbroek (vanaf € 30)
• Schaar, geo-driehoek, passer (€ 10)
• Grafische rekenmachine.
(Verplicht vanaf het vierde leerjaar.
U ontvangt een schrijven over het type en
de specificaties) (€ 120)
• Koptelefoon (€ 10)
• Agenda, pennen, potloden, schriften,
multomappen (€ 25)

HOE BETAAL IK?
• U koopt deze spullen zelf.

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).

