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Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage
Het bevoegd gezag van de Vereniging voor CVO Noord- en West-Fryslân, vertegenwoordigd door de
heer J. Visser,
nemen in aanmerking:

▪

dat de wettelijk vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven bij de school, welke inschrijving
de school heeft aanvaard;

▪

dat de school naast het verzorgen van regulier onderwijs zich tevens sterk maakt voor een
verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten, welke primair ten doel
hebben een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat en mede ten doel hebben de
maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen;

▪

dat voor genoemde activiteiten volgens artikel 27 lid 2 Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo),
artikel 40 lid 1 Wet op het primair onderwijs (Wpo), artikel 40 lid 1 Wet op de expertisecentra (Wec)
een overeenkomst voor een ouderbijdrage gesloten kan worden;

▪

dat deze ouderbijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te worden aangegaan;

▪

dat wanneer deze overeenkomst is ondertekend er wel een verplichting tot betaling van de
overeengekomen bijdrage door wettelijk vertegenwoordiger bestaat;

▪

dat het de wettelijk vertegenwoordiger vrij staat de overeenkomst slechts voor een gedeelte van de
door de school aangeboden diensten en activiteiten aan te gaan;

▪

dat de wettelijk vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast het reguliere onderwijs
tevens deelneemt aan de hierna genoemde, door de school verzorgde activiteiten, en bereid is de
daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen;

▪

dat de wettelijk vertegenwoordiger door het aangaan van deze overeenkomst gehouden is de
daarin opgenomen bijdrage aan de school volledig en tijdig te voldoen;
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één schooljaar.

Mocht de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage of de kosten voor de genoemde buitenschoolse
activiteit(en) bezwaarlijk zijn, wil ik u wijzen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de
mogelijkheden die de Stichting Leergeld (www.leergeld.nl) biedt.
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Overzicht vrijwillige ouderbijdrage
Algemene schoolkosten

€ 20,00

meer informatie:
Hier vallen onder ander de volgende kosten onder: ongevallenverzekering, kerstactiviteiten, schoolpas,
mediatheekvoorziening, muziek-, repro- en videorechten, diploma-uitreiking, introductie en sportdagen.
melding bij uitvinken:
geen

Huur Kluis

€ 8,00

meer informatie:
Kosten voor het beschikbaar stellen van een kluis gedurende één schooljaar. Bij verlies van de kluissleutel wordt er
€ 7,00 in rekening gebracht.
melding bij uitvinken:
Het niet betalen van de huur kluis betekent dat de leerling geen gebruik zal kunnen maken van een kluis
gedurende dit schooljaar.

Materiaalbijdrage

€ 26,00

meer informatie:
Hier vallen onder andere de volgende kosten onder:
materiaal voor infoavonden, materiaal voor leerlingbegeleiding/keuzebegeleiding, materiaal dagopeningen,
CJP-pas (Culturele Jongeren Pas) en attentie geslaagden.
melding bij uitvinken:
geen

Printkosten

€ 6,00

meer informatie:
Dit is het printtegoed waarmee de leerling gebruik kan maken van de printer in de mediatheek op school.
melding bij uitvinken:
Het niet betalen van het printtegoed betekent dat de leerling niet op school zal kunnen printen.
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Overzicht te verwachten kosten excursies en activiteiten per leerjaar
Klas

1
2
3

4

5

Opleiding
alle
alle

Omschrijving
schoolkamp
klassenactiviteit

alle
alle
alle
alle
alle
mvo
alle
alle
vmbo b/k
vmbo tl

Sinterklaasactiviteit
klassenactiviteit
Sinterklaasactiviteit
activiteit afsluiting jaar
Westerbork godsdienst/maatschappijleer
Oxford-reis*
galafeest december
klassenactiviteit
kennismakingskamp eilanden
kennismakingskamp

€ 7,50
€ 15,00
€ 7,50
€ 36,00
€ 15,00
€ 295,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 145,00
€ 145,00

mvo

Oxford-reis*

€ 295,00

havo(+)
alle
alle
vmbo b/k
vmbo b/k
vmbo tl
vmbo tl
vmbo tl
vmbo tl
vmbo tl
vmbo tl
vmbo tl
havo
havo
havo
havo
havo
havo
havo
havo
havo
havo

activiteit afsluiting jaar
galafeest december
klassenactiviteit
Walibi
Barbecue
Walibi
Barbecue
excursie Rijksmuseum Amsterdam ha/te*
excursie "water" Rotterdam ak*
excursie IJsseldelta ak*
excursie Oldenburg du*
Excursie IJsseldelta ak*
kennismakingsreis Londen
excursie "water" Rotterdam ak*
excursie "gedrag" Aquazoo bio*
galafeest december
klassenactiviteit
Walibi
Barbecue
excursie Rijksmuseum Amsterdam ha/te*
excursie "water" Rotterdam ak*
excursie Oldenburg du*

€ 36,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 36,00
€ 10,00
€ 36,00
€ 10,00
€ 22,50
€ 27,50
€23,00
€ 22,50
€23,00
€ 295,00
€ 27,50
€ 10,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 36,00
€ 10,00
€ 22,50
€ 27,50
€ 22,50

havo

studiereis Frans Frankrijk*
Berlijnreis - excursie voor
beperkte groep leerlingen,
Op intekening

€ 230,00

3/4/5 alle



prijs
€ 63,00
€ 15,00

€ 245,00

Dit betreft een excursie of reis die voor een beperkte groep leerlingen is, dit is afhankelijk van de
gekozen examenvakken.
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Met voorgaand overzicht is geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te geven van de te verwachten
kosten voor excursies. Het kan voorkomen dat in de loop van het schooljaar excursies worden aangepast,
geannuleerd of toegevoegd. Dit is onder andere afhankelijk van het actuele aanbod van externe partijen
en of er voldoende deelname is voor een reis.
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Overige kosten per leerjaar
Dit zijn kosten, afhankelijk van gekozen profiel of vakken

3

vmbo b/k afdeling PIE

Gereedschapsset en overall

€132

3

vmbo b/k afdeling BWI

Gereedschapsset

€ 105

3

vmbo TL

Sportpakket voor LO2

€ 98

4

havo

Grafische rekenmachine

€105
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