Haren, september 2018
Beste ouder, verzorger,
Hierbij informeren wij u over de kosten die wij in rekening brengen. Ondanks het feit dat de
school de boeken gratis verstrekt, blijven er toch nog zaken over die niet door het Ministerie
van Onderwijs worden vergoed. Met name de activiteiten die onder de algemene bijdrage
vallen, zijn van aanzienlijk belang voor de school en voor uw kind.
We doen dan ook een dringend beroep op u ook deze algemene vrijwillige bijdrage te voldoen.
Algemene bijdrage
De algemene schoolbijdrage bedraagt € 50,-- per kind, deze is als volgt opgebouwd:
Culturele projecten/Cultuurkaart
€ 10
Sportieve activiteiten/Sportdagen
€ 10
Leerlingen- en Ouderparticipatie
€ 5
Verzekeringen
€ 10
Informatiemateriaal
€ 10
Diversen
€ 5
Totaal
€ 50
Specifieke ouderbijdrage
Daarnaast spreken we over een specifieke ouderbijdrage en daarmee bedoelen we een bijdrage
in de kosten van bijvoorbeeld kluisjeshuur, gebruik bewaakte rijwielstalling en
excursies/introductieactiviteiten.
Bijdrage Tweetalig onderwijs
De TTO bijdrage van € 375,-- per schooljaar betaalt u voor het gebruik van het MYP
Programma. Het MYP-programma is een hele andere manier van lesgeven en onderwijs dan het
reguliere Nederlandse systeem. Zo maken we hierbij gebruik van het Managebac rapportage
systeem die een veel uitgebreider verslag geeft van de voortgang van uw kind. Tevens maken
wij in een aantal gevallen gebruik van (near) native speakers Engels.
Door het MYP programma hebben we meer scholingskosten voor docenten: internationale
conferenties van de International Baccalaureate Organisation die elke docent verplicht bezoekt
en daarnaast de scholing Engels. Ook vinden er vaker interne scholingsbijeenkomsten plaats
waar docenten voor gefaciliteerd moeten worden.
Bij het opstellen van de ouderbijdrage/schoolkosten hebben we als school instemming
gekregen van de oudergeleiding van onze MR.
Geen bijdrage (mogelijk)?
Als u ervoor kiest om géén of slechts een deel van de bijdrage te betalen, zullen we in principe
ook geen voorziening voor uw kind aanbieden of uw kind aan een activiteit laten deelnemen.
Betaling
Voor de betaling van de ouderlijke bijdrage maken we gebruik van het systeem WIS Collect. Zie
ook de website www.wis.nl. Hiermee verloopt de berichtgeving over de ouderlijke bijdrage via
de mail en kunt u de kosten rechtstreeks aan ons voldoen via een hiervoor bestemde link. U
kunt kiezen om te betalen via Ideal of via een overboeking.
Ik vertrouw erop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.
Vriendelijke groet,
Dhr. F. Polter
Rector a.i.

