Toelichting op de schoolkosten:
Algemeen
Gedurende het schooljaar vindt een aantal activiteiten plaats. Dit betreft activiteiten gericht op de
individuele- en de groepsvorming, oriëntatie en/of emotionele begeleiding of activiteiten in de sfeer
van kennismaking. Afhankelijk van het leerjaar kan gedacht worden aan o.a. andere schoolfeesten,
kerstactiviteit, carnavalsbal, gala, schaatsdag, zwemmen, barbecueën, kanoën, film en afsluiting van
het schooljaar. De activiteiten kunnen zowel binnen als buiten schooltijd plaatsvinden.
Materialen waar de school voor zorgt
Wij adviseren de tekendoos, ondanks dat het vrijwillig is, via school aan te schaffen.
Inhoud tekendoos:
- kunststof tekendoos met vakverdeling
- 5 potjes plakkaatverf
- potlood 2B
- penseel nummer 3 en 6
- penseel 517-08
- kroontjespen
- kroontjespenhouder
- Plakstift Pritt
- gum, liniaal, puntenslijper en schoolschaar
Vakgerichte excursies
Tijdens het schooljaar kunnen er vakgerichte excursies plaatsvinden. De kosten hiervoor zijn per
sector, afdeling en secties verschillend.
Regeling schoolkosten
Kunnen ouders/verzorgers de schoolkosten niet (volledig) betalen? Dan kijken we samen met hen
naar een oplossing via onderstaande stappen.
1

Gespreide betaling

De school biedt een regeling aan voor betalen in
termijnen, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal.

2

Externe financiering

Ouders worden verwezen cq begeleid naar
relevante gemeentefondsen, Stichting Leergeld,
etc, al dan niet in combinatie met gespreide
betaling en/of gedeeltelijke kwijtschelding.

3

Gedeeltelijke kwijtschelding

De bijdrage wordt op maat verlaagd, al dan niet in
combinatie met gespreide betaling.

4

Kwijtschelding

De schoolkosten vervallen volledig.

Tweetalig onderwijs
Aan het volgen van tweetalig onderwijs zijn extra kosten verbonden. Omdat deze extra kosten voor
geen enkele leerling een drempel mogen zijn, bieden wij bovenstaande regeling ook aan voor
ouders/verzorgers die de TTO-bijdrage niet (volledig) kunnen betalen.
Annulering activiteiten en vakgerichte excursies
Mochten activiteiten of (meerdaagse) excursies niet hebben kunnen plaatsvinden in het betreffende
schooljaar dan zullen de door u betaalde kosten worden teruggestort aan het einde van het
schooljaar.
Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen aan debiteuren@sondervick.nl.

