Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
Kees Jansen
Ecustraat 9a
4879 NP Etten-Leur

Goes, 27-07-2021

Betreft: Schoolkosten 2021-2022

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Met deze brief informeren wij u over de bestel-/betaalwijze van schoolkosten.
Wij verzoeken u middels de bestelsite aan te geven welke (vrijwillige) schoolkosten u voor uw zoon(s)
en/of dochter(s) wil voldoen. Het nieuwe schooljaar 2021-2022 wordt op 1 augustus a.s. opengesteld op
de Pontes Bestelsite.
De link naar de bestelsite en de instructie is te vinden op de webpagina
https://inloggen.pontes.nl/Oranjeplein/Voor-ouders/Bestelsite
De hieronder vermelde inloggegevens gelden voor één kind. Heeft u meerdere kinderen op onze school,
dan heeft u voor elk kind aparte inloggegevens nodig. De diensten/artikelen zijn namelijk klas en/of
leerjaar afhankelijk.

Deze unieke inloggegevens zijn voor één kind voor de gehele schoolcarrière en alléén voor de
Pontes Bestelsite!

Gebruikersnaam: 0123456
Wachtwoord:ab12CD34
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de locatie-administratie.
De administratie is te bereiken via telefoonnummer: 0113-216971, maar bij voorkeur via het volgende
mailadres: info.oranjeweg@goeselyceum.nl
Indien u een betalingsregeling wenst kunt u contact opnemen met de financiële administratie, via
telefoonnummer 0113-212930, maar bij voorkeur via het mailadres: i.hakkert@pontes.nl .
Ik hoop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
C. Biesterbosch - Gunst MME,
rector

Bijlage: modelovereenkomst (z.o.z)

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage Stichting Scholengroep Pontes
Deze overeenkomst is opgenomen onder de leveringsvoorwaarden op de bestelsite.

Een link naar de bestelsite kunt u vinden op: https://bestelsite.pontes.nl/
Nadat u uw keuze hebt gemaakt wordt u verzocht digitaal in te stemmen met onderstaande
voorwaarden. U hoeft deze brief niet terug te sturen!

1. Het bestuur van de Stichting Scholengroep Pontes, vertegenwoordigd door de heer
K.G.Terlage, voorzitter College van Bestuur, nader aan te duiden als "Pontes".
2. De wettelijk vertegenwoordiger van de leerling voor welke deze bestelling geplaatst is (verder
te noemen: "de ouder/verzorger".
In aanmerking nemende dat:
- de leerling staat ingeschreven bij Pontes.
- Pontes, naast het verzorgen van de reguliere, op diplomering gerichte onderwijsdiensten en
onderwijsactiviteiten aanbiedt, die als doel hebben een verdieping van het onderwijs en het
bevorderen van de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling.
- De overeenkomst is alleen van toepassing op de door de school aangeboden
"diensten/producten" en niet op de verschillende soorten vrijwillige bijdragen.
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1. De wettelijk vertegenwoordiger betaalt het op de bestelsite vermelde totaalbedrag voor de
kosten van geleverde diensten en producten conform de aangegeven betaalmethode binnen de
daarvoor gestelde termijnen van het lopende schooljaar.
2. De in deze overeenkomst opgenomen diensten en producten zijn niet limitatief. Aanvullende
diensten die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen, zullen separaat aan de ouder
(s)/verzorger(s) worden voorgelegd. Hierbij wordt duidelijk vermeld dat het een dienst betreft
waarvoor dezelfde bepalingen gelden zoals die zijn opgenomen in deze overeenkomst.
3. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een schooljaar.

Aldus digitaal overeengekomen.
ir. K.G. Terlage, voorzitter college van Bestuur
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