Aan alle ouders/verzorgers
Datum Juli 2019
Betreft Schoolkosten 2019-2020

Geachte ouders/verzorgers,
CSG Calvijn ontplooit activiteiten en zet ontwikkelingen in gang die een meerwaarde zijn voor
het onderwijs van uw kind. Hieraan zijn kosten verbonden die niet of niet voldoende door de
overheid worden vergoed. Daarom vragen wij een vrijwillige financiële bijdrage voor de
zogenaamde schoolkosten aan de ouders/verzorgers.
CSG Calvijn ontvangt van de overheid een vergoeding voor de schoolboeken en lesmateriaal,
dat specifiek voor één leerjaar door de betreffende school wordt voorgeschreven en
noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. De school stelt deze
schoolboeken en dit lesmateriaal kosteloos ter beschikking aan leerlingen. Voor sommige
lesmaterialen, zoals een woordenboek en atlas, ontvangt de school geen financiële bijdrage
van de overheid en vraagt de school een vrijwillige bijdrage van de ouders/verzorgers.
Wat verstrekt de school kosteloos aan leerlingen?
•
leerboeken
•
werkboeken
•
projectboeken en tabellenboeken
•
examentrainingen en examenbundels, voor zover deze tot de verplichte leermiddelen
behoren
•
eigen leermateriaal van de school
•
licentiekosten van digitaal leermateriaal
De school vraagt aan ouders/verzorgers en leerlingen geen borgsom. Wel kan de school bij
inlevering, een bedrag voor grote beschadigingen dan wel voor een verloren boek of materiaal
in rekening brengen.
Ouders/verzorgers moeten rekening houden met kosten voor de volgende zaken:
•
atlas (CSG Calvijn kent op enkele scholen een atlassenfonds waarvoor een kleine
bijdrage wordt gevraagd)
•
woordenboeken
•
agenda
•
laptops (indien van toepassing, zie hiervoor de informatie van de school)
•
rekenmachine
•
sportkleding
•
gereedschap
•
schrift en multomap
•
pennen, geodriehoek en dergelijke
Ook zijn er voorzieningen en activiteiten die de school aanbiedt en die zij van groot belang
acht voor een goede school, waarvoor een vrijwillige bijdrage geldt:
•
excursies, introductiekamp, buitenlandse reizen werkweken e.d.
•
garderobekastje: voor het veilig opbergen van eigendommen heeft elke leerling een
garderobekastje. Naast een jaarlijkse bijdrage wordt op een aantal scholen eenmalig een
bedrag als borg in rekening gebracht. U krijgt dit bedrag terug bij inlevering van het
sleuteltje. Sleutels (indien van toepassing) mogen niet gekopieerd worden. De directie
behoudt zich het recht voor om de inhoud van de kastjes te (laten) controleren.
•
print- en kopieerkosten voor eigen gebruik.
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Er kan naast het reguliere vakkenpakket ook gekozen worden voor specifieke opleidingen
zoals de sportklas of tweetalig onderwijs. Voor zover de school voorziet in bovenstaande
specifieke opleidingen kunnen ouders/verzorgers kiezen voor hun zoon/dochter hiervan
gebruik te maken door het sluiten van een overeenkomst met de school. Als
ouders/verzorgers hiervoor kiezen ontvangen zij een rekening voor de extra kosten die met
deze specifieke opleiding samenhangen.
De hoogte van de bedragen die samenhangen met de bovenstaande extra diensten en
activiteiten vermelden we aan het begin van het schooljaar gedetailleerd per opleiding en klas
op het ouderportaal van de school. De heffing van de vrijwillige ouderbijdrage is besproken
met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, deze heeft ingestemd met de in
rekening gebrachte schoolkosten. Over de besteding van al deze bedragen legt de school per
jaar verantwoording af aan de oudergeleding van de MR.
De ouderbijdrage maakt de activiteiten mogelijk, die in het belang zijn van de persoonlijke en
culturele ontwikkeling van alle leerlingen.
Algemene Ouderbijdrage 2019-2020
CSG Calvijn is een bijzondere school, die extra inspanningen verricht om kwalitatief goed
onderwijs te kunnen bieden. De kosten van deze inspanningen brengen we via een vrijwillige
ouderbijdrage in rekening. Daarnaast worden via deze ouderbijdrage ook kosten betaald die
specifiek zijn voor het als leerling ingeschreven zijn aan CSG Calvijn. De algemene vrijwillige
ouderbijdrage verschilt per school, maar bedraagt tenminste € 36,50 voor de volgende
elementen:
•
afdracht aan de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs waarvan CSG Calvijn
deel uit maakt; bijdrage aan CSG Calvijn ter ondersteuning van uitgangspunten en de
waarden en normen van de school zoals identiteit, degelijkheid, “meer dan het gewone”
en een bijdrage voor de premie ongevallen verzekering voor leerlingen.
•
Per school:
afhankelijk van de genoten opleiding kan de school een aanvullende algemene vrijwillige
ouderbijdrage vragen voor een bijdrage ter ondersteuning van hoogwaardige
voorzieningen voor mediatheek c.q. bibliotheek en elektronische leermiddelen zoals
Elektronische Leer Omgeving, digitale naslagwerken, WIFI e.d. .
Betalingen
Vóór aanvang van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers een opgave van de kosten
die samenhangen met de gekozen schoolsoort. Aan het begin van het schooljaar verstrekt
CSG Calvijn ouders/verzorgers een wachtwoord voor de toegang tot het ouderportaal, waarin
de ouders/verzorgers aangeven welke (specifieke) activiteiten in dat schooljaar door de
leerling nog meer worden afgenomen. Via het ouderportaal kunnen ouders/verzorgers
vervolgens met iDEAL betalen of kiezen voor een factuur en overschrijving via de bank.
Een uitzondering is er voor de werkweken die in sommige leerjaren gepland zijn. Deze werkweken zijn meestal aan het begin van het schooljaar bekend. De kosten hiervan kunnen soms
gedurende het schooljaar betaald worden.
Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
V. Haringa
Directeur bedrijfsvoering
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