
 
 
 
 
 
        
 

 
Toelichting op enkele posten van de vrijwillige ouderbijdrage 
 
Algemene 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 Wi-Fi 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 en roosterinformatiesysteem 
- Bekostiging elektronische leeromgeving  
- Kosten voor algemene software-licenties (bv Windows, Office)  
- Kosten voor de mediatheek  
- Keuzebegeleiding  
- Ongevallenverzekering  
- Reisverzekering  
- Cameratoezicht  
- Gebruik atlassen en woordenboeken op school  
- Reproductiekosten  
- Proefwerkpapier  
- Materialen praktijkvakken  
- Rechten Videma en Buma/Stemra  
- Identiteit (o.a. vieringen en dagopeningen)  
 
Tekenétui / opbergmap (klas 1) 

De tekenspullen worden tot en met het 3e schooljaar gebruikt. De inhoud is door de 
vakgroep samengesteld op basis van kwaliteit en gebruik in de lessen. 

Gymkleding 

Voor de gymlessen geldt een voorgeschreven tenue. Dat bestaat uit een zwarte korte broek 
met blauw shirt. U kunt, of heeft dit al, via de webshop van www.gymspullen.nu besteld. 

Scaladiscipline (klas 1 en 2)  

Bijdrage is alleen van toepassing als uw kind voor één van de Scaladisciplines door u is 
aangemeld. De disciplines zijn: sport, muziek, beeld & geluid, beeldend, drama, dans en 
bèta. 

 

 

 

 



Culturele activiteiten 

De school wil graag extra dingen organiseren in de vorm van excursies, voorstellingen e.d. 
om ook bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van de leerling. Leerlingen ontvangen 
tevens een CJP-pas die korting geeft oa. in kledingwinkels en bij Pathe. 

Sportoriëntatie (examenklassen) 

Kennismaking met sporten die niet zo heel erg voor de hand liggen, zoals golfen, 
wandklimmen, schieten, tennis, aerobics enz. Al deze sporten worden gegeven door 
deskundige instructeurs. De kosten voor sportoriëntatie worden later gefactureerd, 
afhankelijk van welke sporten gekozen worden. Het is ook mogelijk gratis onderdelen te 
kiezen. 

Totaal overzicht  
 
Het totale overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten (voor alle 
afdelingen en leerjaren) is te vinden op de website onder het kopje ‘algemene informatie’. 
Zodoende heeft u ook een indicatie van kosten voor latere jaren. 


