Aan de ouders of verzorgers van al onze leerlingen

Hellevoetsluis, 22 augustus 2018

Betreft
Referentie

: Ouderbijdrage
: ESH/brd

Geachte heer, mevrouw,
U wilt het beste voor uw kind. Wij als school ook. Een van de bijdragen die we aan u vragen, is
van financiële aard: de zogenaamde ouderbijdrage. Uw bijdrage maakt het namelijk mogelijk om
het onderwijs aan uw kind dat extraatje te geven waarvoor de overheid geen geld geeft. U krijgt
deze week van WIS-collect een e-mail met daarin een link naar het overzicht van de
ouderbijdrage. In dit overzicht staan de verschillende onderdelen waarvoor u betaalt. Wij
verzoeken u om uiterlijk 23 september a.s. het (digitale) formulier in te vullen.
Wat is het belang van de vrijwillige ouderbijdrage?
Met de vergoeding die wij van het Ministerie van OCW krijgen, kunnen wij het normale
onderwijs bekostigen. Maar wij willen uw kind meer bieden dan wettelijk vereist. Daartoe
bieden we allerlei activiteiten (zoals werkweken, excursies), die de leeromgeving van uw kind
verrijken en zijn/haar talenten meer tot zijn/haar recht laten komen. Tevens blijven wij diensten
ontwikkelen om de service aan ouders en leerlingen en de communicatie met u te verbeteren.
Ook dit jaar weer heeft de voltallige medezeggenschapsraad, inclusief de oudergeleding, met
de hoogte van de ouderbijdrage ingestemd. Wij bevelen deze bijdrage van harte bij u aan.
Zijn er consequenties voor het onderwijs als ik delen van de bijdrage niet betaal?
Uw kind moet te allen tijde het reguliere onderwijs kunnen volgen, ook als ouders bepaalde
onderdelen van de bijdrage niet betalen. Als u er bijvoorbeeld voor kiest een excursie niet te
betalen, dan zal uw kind niet meegaan en een vervangend programma volgen op school. Bij
het niet betalen voor bepaalde voorzieningen heeft dit logischerwijs tot gevolg dat uw kind van
deze voorzieningen geen gebruik kan maken. Wij vertrouwen er echter op dat u de waarde van
ons extra aanbod met ons deelt.
Indien u bepaalde bijdragen niet kunt betalen, kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de
kwijtscheldingsregeling. Deze regeling kunt u vinden op de website.
Hoe kan ik de digitale overeenkomst afsluiten?
Wij willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom kunt u alles digitaal regelen.
Deze week ontvangt u van WIS-collect een uitnodigings-email*, met daarin een link naar de
factuurlijst(en). Wilt u hiervoor ook uw SPAM-mailbox in de gaten houden, het zou kunnen dat
de e-mail daar terecht komt.
In het overzicht staan alle posten van de ouderbijdrage die relevant zijn voor uw dochter of
zoon. Bij elk onderdeel kunt u aangeven of u deze via de school wilt aanschaffen. Standaard
hebben wij de meeste onderdelen aangevinkt en kunt u zich eenvoudig met een vinkje op de
bevestigingsknop akkoord verklaren met de ouderbijdrage in haar geheel.
De factuur is ook terug te vinden in het ouderportaal onder het kopje ouderbijdrage.

Voor de betaling kunt u een keuze maken uit twee mogelijkheden:
• direct betalen met iDEAL;
• overboeken in één of drie termijnen.
•

Inloggen op het ouderportaal nieuwe leerlingen
U heeft inmiddels de inlogcode voor het ouderportaal ontvangen. Zo niet, wilt u dan uw
SPAM-mailbox checken. Vriendelijk verzoeken wij u direct de registratieprocedure te
doorlopen, waarmee u uw wachtwoord wijzigt, zodat u het daarna ook te allen tijde kan
wijzigen. Leerlingen die van een andere PENTA-vestiging bij ons instromen, krijgen
geen nieuwe inlogcodes.
Indien het inloggen niet lukt, neem dan contact op met de administratie van de school,
telefoonnummer: 0181-316866
Tot slot
Wij vragen wij u tot slot vriendelijk de digitale lijst die u deze week via WIS-collect ontvangt
uiterlijk 23 september a.s. in te vullen, zodat wij alle activiteiten goed kunnen plannen en de
producten tijdig aan uw kind te kunnen leveren.
Nogmaals willen wij u als directie bij voorbaat hartelijk danken voor uw bijdrage. Ook al is de
ouderbijdrage gebruikelijk, wij nemen niets voor vanzelfsprekend aan. W e waarderen de
inbreng van u als ouder elk jaar weer. Want alleen met uw steun kunnen wij het onderwijs
blijven bieden waarvoor u ooit deze school voor uw kind heeft gekozen.
Met vriendelijke groet,

drs. W.M. van den Eshof
Rector

* Gescheiden? De e-mail van WIS-collect wordt verstuurd naar de ouder die bij ons staat aangemerkt als debiteur en
kan ook alleen door die ouder worden ingezien/verwerkt.

Bijlage:
Toelichting van enkele posten uit de vrijwillige ouderbijdrage

Bijlage: Toelichting van enkele posten uit de vrijwillige ouderbijdrage
Aangezien we in deze brief niet uitputtend kunnen zijn, willen we voor enkele posten het nut en de
noodzaak van de vrijwillige ouderbijdrage graag nader toelichten. Misschien meent u dat een aantal
posten standaard bij het onderwijs horen. Helaas is het de realiteit dat voor onderstaande posten vanuit
de overheid geen of te weinig gelden beschikbaar worden gesteld. W ij zien het belang van alle
genoemde zaken zeker in en daarom bieden wij deze ook aan.
Algemeen deel ouderbijdrage
Dit deel van de ouderbijdrage bestaat uit een groot aantal aspecten: we bekostigen hiermee allerlei
voorzieningen, middelen e.d. Denkt u hierbij aan de volgende zaken:
- gratis gebruik wifi voor alle leerlingen;
- opleiding EHBO’ers in de school en onderhoud AED;
- bekostiging leerling- en ouderportaal;
- (digitale) nieuwsbrieven en infobladen
- onderzoeken t.b.v. de kwaliteit van ons onderwijs;
- bekostiging website;
- bekostiging elektronische leeromgeving;
- kosten voor algemene software-licenties (bv W indows, Office);
- kosten voor de mediatheek;
- keuzebegeleiding;
- ongevallenverzekering;
- reisverzekering;
- cameratoezicht;
- gebruik atlassen en woordenboeken op school;
- reproductiekosten;
- proefwerkpapier;
- materiaal praktijkvakken;
- rechten Videma en Buma/Stemra;
- identiteit (o.a. vieringen en dagopeningen).
We vragen als bijdrage hiervoor € 95,-- per jaar, waarmee we een deel van bovenstaande voorzieningen
en middelen kunnen betalen.
Kluisje: Uw zoon of dochter hoeft gelukkig niet meer de gehele dag met een zware tas rond te lopen op
school. Het kluisje biedt de mogelijkheid om een groot deel van de boeken daarin op te bergen. Ook het
kunnen opbergen van waardevolle spullen of portemonnee in het kluisje tijdens bijvoorbeeld lo-uren heeft
zijn meerwaarde al lang bewezen. De huurkosten zijn € 15,- per jaar. Daarnaast wordt voor de
kluissleutel eenmalig een borg gevraagd van € 20,-. Deze wordt terugbetaald bij het verlaten van de
school.
Extra kosten per leerjaar
Tekenetui: Nieuwe leerlingen in de onderbouw dienen voor het vak beeldende vorming een tekenetui in
hun bezit te hebben. De inhoud daarvan wordt voorgeschreven door de vakgroep. Via school kunt u
voor een aantrekkelijke prijs dit etui aanschaffen.
Werkweken/excursies: Vraagt u aan leerlingen die in een examenklas zitten, wat de hoogtepunten van
hun schoolloopbaan waren, dan staan excursies en werkweken op nummer één en twee. Hopelijk heeft
u dat vroeger ook zo ervaren. Maar naast de gezelligheid en de saamhorigheid die we nastreven, is een
werkweek natuurlijk ook bedoeld om andere vaardigheden te beoefenen die beter kunnen in een
omgeving buiten de school. Ook activiteiten die in het lesprogramma aan de orde zijn gekomen, worden
vaak in een werkweek op een andere manier herhaald. Standaard zijn in elke werkweek wel bezoeken
aan musea of bedrijven gepland. De kosten per werkweek staan opgesomd in het overzicht
schoolkosten op de website van de school.
Sportoriëntatie: In de bovenbouw wordt er een heel gevarieerd sportprogramma aan uw kind
aangeboden. Uw kind komt in aanraking met sporten die niet zo heel erg voor de hand liggen. Zo kan er
gekozen worden voor golfen, wandklimmen, schieten, tennis, enz. Al deze sporten worden gegeven
door deskundige instructeurs. Deze workshops worden door de leerlingen zeer gewaardeerd. De hogere
kosten voor sportoriëntatie worden veroorzaakt door het inhuren van instructeurs (van buiten) en het
regelmatig op locatie (anders dan op school) sporten.

