Het in stand houden van aanvullende activiteiten en voorzieningen is een hele opgave voor scholen.
Daarom vragen we ouders om een bijdrage te leveren in deze kosten. De hoogte van de vrijwillige
ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur met instemming van de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad. Elk jaar wordt over de besteding van de ouderbijdrage verantwoording
afgelegd aan de medezeggenschapsraad.
De vrijwillige ouderbijdrage
De hoogte van dit bedrag en de besteding ervan worden door het College van Bestuur vastgesteld.
Ouders die gekozen zijn in de medezeggenschapsraad van de school hebben hiermee ingestemd.
Het bedrag is vastgesteld op € 55,- per leerjaar. 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 ongevallen- en reisverzekering tijdens schooltijd;



gebruik internet, vrij printen tot een gemaximeerd bedrag;



gebruik elo;



introductie en afsluitingsactiviteiten

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. 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.
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 bestelen Daarnaast is het mogelijk een locker te huren op school. Als u deze
zaken bestelt bent u net als in de winkel verplicht deze af te nemen en te betalen.
Een vrijwillige bijdrage aan de ouderraad
De ouderraad functioneert in een stichting. De ouderraad organiseert ten behoeve van
ouders/verzorgers thema-avonden en zorgt voor een presentje voor de leerlingen bij de diplomauitreikingen. Daarnaast heeft de raad uiteraard aandacht voor andere schoolse zaken. De ouderraad
vraagt hiervoor een vrijwillige bijdrage.
Een vrijwillige bijdrage voor onze speciale opleidingen
(I.v.m. de Corona maatregelen hebben we de kosten voor het speciaal aanbod tijdelijk aangepast)
(Tweetalig onderwijs, Kunst & Cultuur, en Technasium).
Het Goese Lyceum biedt een aantal speciale opleidingen aan. Voor deze speciale opleidingen vragen
wij een extra vrijwillige bijdrage voor de bekostiging van excursies, examengelden, gastsprekers,
certificering etc.

Klas 1, 2 en 3
Het Goese Lyceum vraagt voor het speciaal aanbod een vrijwillige bijdrage van € 100,- per jaar in klas
1, 2 en 3. Voor deelname aan het gecombineerde programma TVWO en Technasium vraagt Het
Goese Lyceum een vrijwillige bijdrage van € 200,- per jaar in klas 1, 2 en 3.
Klas 4, 5 en 6
Het Goese Lyceum vraagt voor het speciaal aanbod een vrijwillige bijdrage van €100,- voor het
Technasium in klas 4 en 5. In klas 6 wordt een vrijwillige bijdrage van € 75,- gevraagd. Voor het TTO
wordt in klas 4, 5 en 6 een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 350,- (dit inclusief het IB-programma en
de examinering)

