Schoolkosten 2019-2020

Algemene vrijwillige ouderbijdrage

€ 45,00

Toelichting vrijwillige ouderbijdragen
Het bedrag van € 45,-- zal, afhankelijk van het leerjaar en richting, o.a. worden besteed
aan onderstaande zaken:







Algemene ouderbijdrage
Bijdrage aan evenementen, excursies, werkweken en schoolreizen, verzekering
en ouderportaal.
Materiaalfonds
Bijdrage aan materialen voor o.a. de lessen verzorging, beeldende vorming,
tekenen, biologie, techniekvakken, natuur- en scheikunde en lichamelijke
opvoeding.
Niet vak gerelateerde bijdrage
Wordt besteed aan de schoolkrant, leerlingenraad,
fotojaarboek/examengeschenk, contact zieke leerling enz.
Bijdrage inzake identiteit
Deze bijdrage wordt gebruikt voor de kosten van de materialen voor o.a. de
dagopening, kerst- en paasviering.
Schoolpas
Ter legitimatie; wordt o.a. gebruikt in de mediatheek, kopiëren, bij de
verwerking van te laat komen en afwezigheid. (Bij vervanging zal € 15.-- in
rekening worden gebracht)

Hieronder treft u een overzicht aan van alle activiteiten die gedurende het
schooljaar op de Schans georganiseerd worden voor het leerjaar van uw kind.
Voor deze activiteiten wordt een financiële bijdrage gevraagd.
U ontvangt daarvoor in september een factuur.
De activiteiten zijn gericht op delen van de leerstof en zijn onderdeel van het
lesprogramma. Door deze activiteiten buiten de schooldeuren (in de echte
wereld) te doen, verwachten wij een breder en diepgaander leereffect bij de
leerlingen te bereiken. Wij willen dus ook graag dat uw kind hieraan deelneemt.
Indien u niet wilt dat uw kind deelneemt aan deze activiteiten zal een
vervangend lesprogramma worden samengesteld op de dag van de excursie of
activiteit.
Voor zowel de vrijwillige ouderbijdrage als de onderwijs gerelateerde excursies
kan het gevraagde bedrag in termijnen worden betaald.
Indien u betalingsmoeilijkheden hebt verzoeken wij u om contact met ons op te
nemen, zodat we samen kunnen zoeken naar een passende oplossing.
De werkweken worden apart gefactureerd.
Texel leerjaar 1
Ardennen leerjaar 3

€ 145,00
€ 150,00

Leerjaar 1:
Huur kluisje (incl. € 7,00 borg)
Excursie Mens en Natuur en Mens en Maatschappij
Culturele activiteit
Gym t-shirt
Rekenmachine

Leerjaar 2:
Huur kluisje
Excursie Mens en Natuur en Mens en Maatschappij
Sportdag
Culturele activiteit

Leerjaar 3:
Huur kluisje
Sportdag
Culturele activiteit
Excursie Zorg en Welzijn
Dienstverlening en Producten i.c.m. EC/WI

Leerjaar 4:
Huur kluisje
Outdoorsportdag Kurenpolder Hank
Culturele activiteit
Excursie Zorg en Welzijn
Dienstverlening en Producten i.c.m. EC/WI
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