Aan de ouders/verzorgers van onze
brugklasleerlingen schooljaar 2020/2021

D atum
: 1 7 juni 2 0 20
O ns kenmerk: 9 .leerlingen/inschrijving/brugklas/kennismaking
O nderwerp

:

ouderbijdrage schooljaar 2020/2021

Geachte ouder/verzorger,
Scholen krijgen subsidie van het Rijk voor het onderwijs, maar niet voor alle activiteiten.
Met het geld dat wij van het Rijk krijgen geven wij het verplichte lesprogramma vorm.
Voor extra faciliteiten en activiteiten zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te
brengen. Via deze brief willen wij u informeren over de kosten die bij u komend
schooljaar in rekening worden gebracht. Een overzicht vindt op onze website.
Van welke zaken ontvangt u een digitale factuur?
Bij kosten die in rekening worden gebracht moet onderscheid gemaakt worden
tussen:
1. de vrijwillige ouderbijdrage,
2. keuze opties zoals activiteiten, excursies, kluishuur, enz.
1. Vrijwillige ouderbijdrage
-

De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2020/2021 vastgesteld op
€ 60,- per leerling. Deze bijdrage is bedoeld om zaken te bekostigen
waarvoor vanuit de Rijksoverheid geen geld beschikbaar wordt gesteld.
Denkt u daarbij aan: boeken voor de mediatheek, projecten, (extra)
leerlingenbegeleiding en muziek- en toneelavonden.

2. Keuze opties
Activiteiten/excursies
Gedurende het schooljaar worden er voor leerlingen excursies en activiteiten
georganiseerd die bij u in rekening worden gebracht als uw zoon/dochter het
desbetreffende vak volgt. Deze excursies en activiteiten worden in het
onderwijsprogramma als optie aangeboden. Indien ouders ervoor kiezen hun
kind hier niet aan deel te laten nemen, zorgt de school voor een alternatief
programma.
Kluishuur
Om leerlingen in de gelegenheid te stellen hun spullen veilig op te bergen,
bieden we kluisjes aan. Een kluisje huren kost € 10,- per jaar.
z.o.z.

Bij schade aan of verlies van de sleutel of het pasje wordt € 5, - in rekening
gebracht voor een nieuw exemplaar.
Bij hun start op school ontvangen alle leerlingen een kluisje. Wanneer u ervoor kiest
de kluishuur niet te betalen, zal het kluisje van uw kind weer worden ingenomen.
Gymkleding
Van leerlingen wordt verwacht dat ze tijdens de lessen lichamelijke opvoeding
een sporttenue dragen bestaande uit een zwart shirt en een zwarte broek.
Onze school biedt hiervoor een set aan bestaande uit een zwart shirt, voorzien
van opdruk/logo en een zwarte korte broek. Het shirt kost € 15,-, de korte broek
€ 12,-. Het shirt of de broek kan via de sectie lichamelijke opvoeding (lo) worden
aangeschaft.
Het staat u uiteraard vrij om op een andere manier een zwart shirt of broek te
verkrijgen.
Boeken (Iddink)
De MR heeft ingestemd met het voorstel van Iddink om aan de ouders een borg te vragen
van € 75,-.
De ouders kunnen bij het bestellen van de boeken aangeven of zij al dan niet de borg
willen betalen. Als wordt gekozen voor het betalen van de borg (eenmalig tijdens de hele
schoolperiode) wordt eventuele schade aan de boeken uit deze borg betaald e n wordt het
restant van het borgbedrag aan het eind van de schoolperiode terugbetaald. Kiest u ervoor
geen borg te betalen, dan zult u een rekening ontvangen van alle schadegevallen.
De boeken worden op het huisadres door Iddink afgeleverd waarvoor geen kosten worden
berekend.
Procedure betalingen
Facturering vindt digitaal plaats, de facturen worden uitsluitend naar ouder 1
verstuurd. Wijzigingen van uw e-mailadres kunt u in Magister zelf aanpassen.
Meer informatie over financiën vindt u op onze website.
Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage, stuurt u dan een e -mail naar
info@fritsphilips.eu.
Met vriendelijke groet,

Rob Schuurmans
rector

