Aan de ouders/verzorgers van
alle Pieter Zeeman-leerlingen in 2021-2022

Zierikzee, 20 juli 2021
Betreft: schoolkosten 2021-2022

Geachte heer, mevrouw,
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen tijdens de schoolperiode ook ervaringen buiten de school
opdoen met medeleerlingen. Leren en ontwikkelen doe je niet alleen in de school. We willen deze
activiteiten in stand houden en vragen u een bijdrage te leveren aan een deel van deze kosten. In
deze brief informeren we u hierover.
Natuurlijk moeten we als school deze inkomsten en uitgaven verantwoorden. We doen dit vooraf in de
MR waarin ook ouders zijn vertegenwoordigd. Daarnaast voert de accountant uiteraard controle uit.
De samenstelling van de bijdrage is als volgt:
1.
Vrijwillige ouderbijdrage
Het bedrag is vastgesteld op € 55. Het dient te worden beschouwd als een bijdrage in de kosten voor
extra activiteiten en extra materiële zaken die worden aangeboden aan de leerlingen, zoals o.a.:
•
voorlichting over studie- en beroepskeuze, ook wel loopbaanoriëntatie (incl. eventueel een
bezoek aan een 'beroepenmanifestatie')
•
deelname aan extra culturele- en sportactiviteiten
•
incidentele kosten project- en themaweken
•
collectieve ongevallenverzekering en reisverzekering tijdens schooltijd
•
een bijdrage ict; gebruik internet en elo, vrij printen tot een gemaximeerd bedrag
•
introductie- en afsluitingsactviteiten
2.
Vrijwillige bijdrage activiteiten buiten het verplichte lesprogramma
Wij organiseren buiten het verplichte onderwijsprogramma excursies, uitwisselingen en meerdaagse
reizen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen ervaringen buiten de klas opdoen. Het zijn juist
vaak deze ervaringen die leerlingen hun leven lang meedragen als waardevolle herinneringen. De
kosten voor het organiseren van deze onvergetelijke activiteiten kunnen niet gedekt worden uit de
rijkssubsidie, hiervan zijn wij afhankelijk van uw bijdragen. Of deze geplande activiteiten door kunnen
gaan, hangt af van de inkomsten. Wij behouden ons het recht voor om aangekondigde activiteiten te
annuleren.
3.
Kosten die direct verband houden met geleverde diensten en producten
Wij bieden als service aan om persoonlijke zaken als werkschoenen, rekenmachine e.d. tegen
kostprijs via school te bestellen. Daarnaast is het mogelijk een kluisje te huren op school. Als u deze
zaken bestelt bent u verplicht deze af te nemen en te betalen.
4.
Vrijwillige bijdrage t.b.v. de ouderraad
De ouderraad ondersteunt de school in het (zelf) organiseren en financieren van activiteiten die ten
behoeve van de ontwikkeling van al onze leerlingen zijn en die niet vanuit de reguliere middelen en
vanuit de organisatie van de school zelf gerealiseerd kunnen worden.
Boekenpakket
De boekenpakketten worden verzorgd door de firma Van Dijk, het leenpakket wordt voor uw
zoon/dochter kosteloos geleverd.

Bestellen en betalen van de bijdragen
Het bestellen en betalen van de bijdragen loopt via een beveiligde internetomgeving (bestelsite).
U kunt vanaf 1 augustus aanstaande terecht op de bestelsite. Wij verzoeken u vóór 6 september
aanstaande aan te geven wat u wel en niet wenst te bestellen, dit in verband met de organisatie van
de activiteiten en de door ons te bestellen artikelen. Wellicht ten overvloede; contante betaling is voor
zowel activiteiten als andere artikelen niet mogelijk.
Inloggen op de bestelsite
Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen uiterlijk 30 juli aanstaande via e-mail een brief
met inloggegevens voor de bestelsite.
De inloggegevens voor ouders/verzorgers van ‘zittende’ leerlingen zijn gelijk aan die van vorig
schooljaar. De inloggegevens zijn aan uw zoon/dochter gekoppeld. Dit houdt in dat u, wanneer u meer
kinderen op school heeft, meerdere inloggegevens nodig heeft.
De gebruikersnaam is het leerlingnummer van uw zoon of dochter. Dit leerlingnummer is te vinden in
Magister. Mocht u uw wachtwoord voor de bestelsite niet meer weten of kwijt zijn, dan kunt u het zelf
‘resetten’ op de bestelsite, door te klikken op ’Wachtwoord vergeten?’. Om te kunnen resetten gebruikt
u het e-mailadres van ouder 1, dat bij school (Magister) bekend is.
De bestelsite is te vinden op onze website, klik op de button hieronder om direct naar de juiste pagina
en de bestelsite te gaan.

Wanneer u vragen heeft over de bestelsite kunt u vanaf 31 augustus aanstaande contact opnemen
met mevrouw A. de Hoog (administratie) via het volgende e-mailadres: a.de.hoog@pontes.nl.
Betaling
Pieter Zeeman streeft ernaar om alle leerlingen te laten meedoen aan de extra activiteiten die de
school organiseert. Deze activiteiten vinden wij van zeer groot belang voor het onderwijs dat wordt
gegeven. De hoogte van de kosten mag in principe geen belemmering zijn uw zoon/dochter te laten
deelnemen. Daarom is de school bereid u en uw zoon/dochter in financiële zin te helpen indien dit
nodig is. Ook de Stichting Leergeld blijft meedenken en heeft mogelijkheden om in bepaalde gevallen
ouders financieel te ondersteunen. Daarnaast zullen we er niet aan ontkomen dat sommige
activiteiten geen doorgang kunnen vinden wanneer er onvoldoende financiering voor is.
Wij bieden u o.a. de mogelijkheid te betalen via iDEAL. Indien u gebruik wilt maken van een
betalingsregeling kunt u vanaf 30 augustus aanstaande contact opnemen met mevrouw I. Hakkert van
de financiële administratie via het volgende e-mailadres: i.hakkert@pontes.nl.
Tenslotte
De schoolleiding van Pieter Zeeman stelt zich ten doel de kosten voor ouders/verzorgers zoveel als
mogelijk te beperken.
We hopen dat we u duidelijk hebben kunnen maken dat de verschillende ouderbijdragen voor Pieter
Zeeman belangrijk zijn voor kwalitatief goed onderwijs en handhaving van ons gevarieerde aanbod.

Met vriendelijke groet,
Peter van der Gaag MA MME
rector

