7 Financiën

Het geven van onderwijs brengt kosten

etc. Mocht u bezwaar hebben tegen

Inning algemene kosten

met zich mee. De scholen krijgen hier-

deze vrijwillige bijdrage, vink dan a.u.b.

De algemene kosten bedragen € 60,-.

voor per leerling een vergoeding van

onderstaand hokje aan.” N.B. Het wel

Deze bijdrage geldt voor de leerlingen

de overheid. Deze vergoeding is in een

of niet aanvinken van dit hokje is geen

uit alle leerjaren. Hieronder vallen het

aantal gevallen niet geheel toereikend.

criterium voor de aanname.

kluisje, de schoolpas, het calami-

Daarom vragen scholen van ouders

teitenfonds, de examentraining, het

een vrijwillige bijdrage. De toelating

Inning vrijwillige ouderbijdrage

jaarboek, de schoolfoto, de collectieve

van de leerling tot een door de overheid

Wij hebben met Iddink, afgesproken,

verzekeringen van de leerlingen en voor

bekostigde school mag niet afhankelijk

dat deze de inning van de vrijwillige

een deel van de activiteiten die tijdens

zijn van de betaling van de vrijwillige

ouderbijdrage voor zijn rekening neemt.

de schooluren plaatsvinden zoals het

bijdrage. Dit alles geldt ook voor

Hierbij houdt Iddink rekening met de lijst

uitstapje met de mentor. Ook de inning

Panta Rhei.

van die ouders die aangegeven hebben

van dit bedrag verloopt via Iddink.

De inning van de meeste bedragen

bezwaar te maken tegen betaling van

Als ouders niet in staat zijn om deze

verloopt via boekenleverancier Iddink.

de vrijwillige ouderbijdrage. Elk jaar op-

kosten te betalen, is er een reductiere-

Iddink biedt hiervoor diverse betalings-

nieuw kunnen de ouders bij Iddink aan-

geling of kwijtschelding mogelijk. Hier-

mogelijkheden, waaronder betaling

geven of zij wel of niet willen overgaan

voor dient men contact op te nemen

via iDEAL of het (gespreid) betalen via

tot het betalen van de ouderbijdrage.

met de heer F. Vijgen, adjunct-directeur

machtiging.

beheer. Hij is te bereiken via zijn e-mail
adres: fvijgen@sgpantarhei.nl.

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage
Op het inschrijfformulier kunnen ouders

Kluisje

aangeven of zij wel of niet overgaan tot

Alle leerlingen hebben een kluisje. In dit

het betalen van deze vrijwillige ouderbij-

kluisje kunnen waardevolle spullen als

drage. De formulering is als volgt:

geld, telefoons, sieraden en schoolboe-

“De school int een vrijwillige bijdrage

ken veilig opgeborgen worden. De huur

van € 40,- via Iddink om het onderwijs

van het kluisje betalen de leerlingen via

extra aantrekkelijk te maken voor de

de algemene kosten.

leerlingen. Deze bijdrage wordt besteed

In het kader van het Convenant de
Veilige School kan de schoolleiding, in

aan projecten, excursies, de ouderraad
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samenwerking met de politie, bij ver-

ze een dagpas krijgen. Deze pas is

& entertainmentklas en de sportklas.

meend misbruik de verhuurde kluisjes

uiteraard tijdelijk. Als de schoolpas

Voor plaatsing in deze profielklassen

openen. Ook voert de politie in samen-

echt verloren is, betalen de leerlingen

geldt een extra bijdrage van € 50,- per

werking met de schoolleiding geregeld

een vergoeding voor het krijgen van

leerjaar voor werkmaterialen, reis- en

kluisjescontrole uit, alsmede onderzoek

een nieuwe pas (€ 5,-). Dit bedrag dient

entreekosten. Deze bijdrage wordt

naar de inhoud van tassen en kleding.

betaald te worden in de kamer van het

geïnd via de firma Iddink.

systeembeheer (kamer 29).
SDV

Schoolpas
De leerlingen hebben een schoolpas,

Specifieke kosten per leerjaar/afdeling

Net als bij de profielklassen geldt voor

waarmee zij hun kluisje kunnen openen

Naast de bijdrage voor de algemene

de opleiding SDV een extra bijdrage

en die tevens dient voor de absenten-

kosten zijn er voor iedere leerling nog

van € 50,- per leerjaar voor werkmate-

controle. Ook is op de schoolpas van

extra kosten voor specifieke uitgaven.

rialen, reis- en entreekosten. Deze bij-

bovenbouwleerlingen aangegeven of

Het gaat hierbij om uitgaven voor de

drage wordt geïnd via de firma Iddink.

men van de ouders wel of niet mag

afdeling die de leerling volgt, of voor

roken. De ouders betalen de school-

een bepaald vak. Denk hierbij aan het

Trainingspak

pas via de algemene kosten. Als de

gebruik van woordenboeken en van

In de sportklas en in klas 3 SDV schaf-

leerlingen hun pas zijn vergeten, kunnen

gereedschappen. Ook vallen hieronder

fen de leerlingen een trainingspak aan

de kosten van projecten. Voor ouders is
het belangrijk om zich te realiseren dat
het volgen van een bepaalde opleiding
gepaard kan gaan met extra kosten,
maar dat ook hiervoor geldt dat er een
kwijtscheldings- en/of reductieregeling
is (zie ‘inning algemene kosten’, pagina
49).
Profielklassen onderbouw
In de onderbouw hebben twee verschillende soorten profielklassen: de media
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via de school. De kosten worden apart

Techniek Breed

dat de boeken dus gratis ter beschik-

in rekening gebracht. Dit trainingspak

De leerlingen die gekozen hebben voor

king gesteld worden. Wel ziet de school

kost € 90,- en dit bedrag wordt geïnd

Techniek Breed krijgen van de school

het liefst dat de ouders een borg beta-

via de firma Iddink.

persoonlijke beschermingsmiddelen (bril,

len voor de te leveren boeken. Ouders

stofjas en gehoorbescherming) in

hebben de mogelijkheid om aan de

Werkweek

bruikleen. Daarnaast maken zij veelvuldig

boekenleverancier, de firma Iddink, aan

Alle leerlingen gaan aan het begin van

gebruik van uiteenlopend gereedschap

te geven of zij deze borg willen betalen.

leerjaar drie op werkweek. De kosten

voor alle onderdelen. Hiervoor wordt via

Indien ouders de borg niet betalen, blij-

voor deze werkweek bedragen € 100,-.

Iddink een vrijwillige bijdrage van € 20,-

ven ze ook financieel verantwoordelijk

Daarnaast heeft een aantal afstudeer-

in rekening gebracht. Daarnaast dienen

voor eventuele schade en/of het niet

richtingen een extra werkweek rond

leerlingen Techniek Breed vóór aanvang

inleveren van de boeken. De eventueel

een speciaal thema. Zo gaat klas 4

van het schooljaar zelf veiligheidsschoe-

betaalde borg krijgen ouders terug als

SDV, mits het jaar goed verloopt, op

nen te kopen.

de verstrekte boeken (uitgezonderd
de werkboeken) aan het eind van het

survivalkamp. Mavo-4 brengt een
meerdaags bezoek aan Londen. De

Boekenregeling

schooljaar in goede staat worden

kosten worden afzonderlijk in rekening

De overheid betaalt de school recht-

ingeleverd.

gebracht. Deze zijn als volgt:

streeks voor de boeken. Dit betekent

De boeken worden voor het begin van

SDV klas 4 (survivalkamp) € 175,-

het nieuwe schooljaar naar het huis-

Mavo-4 (Londen)

adres gestuurd. De bezorgkosten zijn

€ 295,-

Hoewel deze werkweken feitelijk onder-

voor rekening van de school. Inleveren

deel uitmaken van het lesprogramma,

van de verstrekte boeken vindt aan

kan de school de deelname hieraan

het eind van het schooljaar op school

niet verplicht stellen.

plaats. Het telefoonnummer van deze
boekenleverancier is 0900 - 444 22 22.

Maatschappelijke stage

Dit nummer kost € 0,10 per minuut.

De kosten voor de maatschappelijke

Wie nog vragen heeft over de boeken-

stage worden door de school gedra-

regeling, kan contact opnemen met dhr

gen.

M. Heemskerk, e-mail adres: mheemskerk@sgpantarhei.nl.
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