Schoolkosten en Vrijwillige Ouderbijdrage
Schoolkosten
Scholen krijgen van de overheid geld om leerlingen leermiddelen en schoolboeken te
verstrekken en adequaat onderwijs te verzorgen. Er zijn echter zaken die niet door de
overheid bekostigd worden, maar die wel direct van belang zijn voor het onderwijs op onze
school. Het betreft kosten voor materiaal zoals: atlassen, leesboeken, woordenboeken,
rekenmachines en beschermende kleding. Deze leermiddelen vallen onder schoolkosten die
niet uit de “Wet Gratis Leermiddelen” worden bekostigd en zullen derhalve door ouders zelf
moeten worden aangeschaft. Deze persoonsgebonden materialen gaan veelal langer dan
een jaar mee, kunnen door meerdere gezinsleden worden gebruikt en zijn eigendom van de
leerling. Ouders/verzorgers zijn vrij om te kiezen waar zij deze schoolbenodigdheden
aanschaffen.
Vrijwillige kosten
Het Broeckland College kent een aantal aanvullende activiteiten en diensten die het
onderwijs verder verdiepen en aantrekkelijk maken: dagexcursies, schoolreisjes, feestdagen,
diplomering, sportevenementen en introductieactiviteiten, gebruik kluisje, mediatheekpas,
wifi, het jaarboek etc. Voor deze activiteiten en diensten vraagt de school jaarlijks een
vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en staat derhalve los van toelating tot de
school, het afnemen van een van de diensten of van deelname aan een van de activiteiten.
De totale vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor schooljaar 2020-2021: 85 euro per jaar.
Jaarlijks wordt met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschap raad, de
hoogte van het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Voor de betaling van de
vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een factuur. De
mogelijkheid bestaat om gespreid te betalen, neemt u in dat geval contact op met de
administratie van de school.
Het Broeckland College organiseert daarnaast in het derde leerjaar enkele reizen. De
deelname aan een reis is vrijwillig. Voor leerlingen die niet deelnemen is er een alternatief
programma. Voor de leerlingen die zich inschrijven voor een reis geldt dat het voldoen van
de bijdrage een voorwaarde is voor deelname.
Indicatie deelnemersbijdragen reizen leerjaar 3
2020-2021
Berlijn
350
Londen
350
Texel
290
Zeeland
320
Parijs
395

