Toelichting op de schoolkosten Arkelstein
Belangrijk om te weten:
Hieronder treft u het aanbod van de door de school met zorg samengestelde diensten – activiteiten – excursies – reizen. Ieder aangeboden item is
vrijwillig. U kunt uw keuze kenbaar maken middels ons programma WIScollect. Voor de school is het belangrijk om vooraf te kunnen bepalen hoeveel
leerlingen aan bepaalde activiteiten etc. willen deelnemen. In het begin van het schooljaar wordt via de mail een link naar u gestuurd die u laat inloggen
in uw persoonlijke omgeving in WIScollect waarna u uw keuze kenbaar kan maken. Mocht u uw keuze niet online via de toegestuurde “wiscollect link”
kunnen maken, kan u ook gebruik maken van een “keuzeformulier”. Neemt u hiervoor contact op met de administratie van de school. Ook “nee” is een
keuze.

De schoolkosten zijn opgedeeld in drie posten:
A. Vrijwillige ouderbijdrage
B. Kosten vrijwillige ouderbijdrage op inschrijving
C. Overige kosten buiten de vrijwillige ouderbijdrage

A. De vrijwillige ouderbijdrage is opgebouwd uit een algemeen gedeelte en specifieke kosten.
In het schema hieronder is de specificatie te zien en vervolgens de toelichtingen.

€ 5,00

€ 60,00

€ 15,00

Totaal

Borg kluisje
nieuwe leerlingen

Oudervereniging

n.v.t.

Schoolse
activiteiten

Leerjaar 1 t/m 6 (AF1 t/m AF3)

Bibliotheek/
mediatheek

Vrijwillige ouderbijdrage
2021-2022

(excl. Kosten B)

Specifieke kosten

Algemeen gedeelte

€ 80,00

A. Toelichting kosten vrijwillige ouderbijdrage:
Algemene gedeelte

alle leerjaren

Oudervereniging (€ 5,00). Bekostiging van de uitgaven van de overkoepelende oudervereniging en de
ouderraden per school.

Schoolse activiteiten

alle leerjaren Op Arkelstein worden gedurende het jaar diverse activiteiten voor de leerlingen georganiseerd. Deze
activiteiten worden voor een groot gedeelte betaald uit de specifieke ouderbijdrage. De volgende activiteiten
vallen onder deze ouderbijdrage: klassenactiviteit, introductie, toernooien, sint-, kerst- en paasactiviteiten,
jaarafsluiting, culturele en kunstzinnige vorming VT-activiteiten. Voor deze activiteiten wordt een
ouderbijdrage van € 60,00 per leerling gevraagd.

Borg kluisje

alle leerjaren

Voor elke leerling is er een kluisje voor het bewaren van waardevolle eigendommen etc. De school stelt
zich niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van bezittingen van de leerlingen. De kluisjes
worden op willekeurige momenten gecontroleerd op hygiëne en veiligheid in aanwezigheid van de directie.
Voor het gebruik van het kluisje wordt € 15,00 als borg betaald. Dit bedrag wordt éénmalig in rekening
gebracht bij verstrekking van de sleutel voor een nieuw kluisje. Na inlevering van de sleutel ontvangt men de
borg retour.

B. Toelichting kosten vrijwillige ouderbijdrage op inschrijving:
Werkweek/excursie

alle leerjaren

Voor alle leerjaren wordt er een excursie of schoolkamp georganiseerd.
Informatie over deze activiteiten ontvangt u in de loop van het schooljaar.
Bij doorgang en na opgave van de deelnemer wordt de activiteit apart gefactureerd.

C: Toelichting overige kosten buiten de vrijwillige ouderbijdrage:
Schoolfotografie

Contactpersonen:

alle leerjaren

Leerlingen kunnen een fotopakket via de fotograaf bestellen. De kosten worden rechtstreeks door de fotograaf
in rekening gebracht.

Met inhoudelijke vragen betreffende de activiteiten en diensten kunt u zich wenden tot mw. L. Suurd. Tel.: 0570-504600

Weblink schoolkosten: www.ettyhillesumlyceum.nl -> Arkelstein -> Praktisch -> Onderwijs -> Ouderbijdrage.
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