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://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Home
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 ……………………………………………..,
de heer/mevrouw ………………………………………………………………………..……………..,
adres: …………………………… postcode: …………………. woonplaats: ……………………..
(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 –
activiteiten aanbiedt, die als doel hebben een verdieping van het onderwijs en het bevorderen van de
maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling;
- voor genoemde activiteiten volgens artikel 27 lid 2 Wet op het Voortgezet Onderwijs een
overeenkomst voor de ouderbijdrage gesloten kan worden;
- deze ouderbijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te worden aangegaan, doch
wanneer met deze overeenkomst digitaal is ingestemd dan wel is ondertekend er een verplichting tot
betaling van de overeengekomen bijdrage door de ouder/verzorger bestaat;
- het de ouder/verzorger vrij staat de overeenkomst slechts voor een gedeelte van de door de school
aangeboden diensten en activiteiten aan te gaan;
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
De ouder/verzorger wenst de leerling gebruik te laten maken van de volgende diensten of activiteiten:
A) Vrijwillige ouderbijdrage: € 55,- of een deel hiervan t.b.v. sportdag, internet gebruik en printen,
open leercentrum, solidariteitsfonds, verzekering van leerlingen, interne schaderegeling,
activiteiten, introductie, kantinevoorziening enz.
B) Een vrijwillige bijdrage in de kosten die direct verband houden met geleverde diensten:
Een overzicht van de vrijwillige bijdrage in de kosten kunt u na het inloggen vinden op de bestelsite.
C) Vrijwillige ouderraad bijdrage: € 10,1. De wettelijk vertegenwoordiger betaalt het op de bestelsite vermelde totaalbedrag uiterlijk 1 oktober
van het lopende schooljaar. Het niet intekenen op een dienst of activiteit dan wel niet (tijdige)
betaling van de daaraan verbonden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of
activiteit is uitgesloten.
2. Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de school een reductie- en kwijtscheldingsregeling.
Deze regeling is te vinden op onze website.
3. De in deze overeenkomst opgenomen diensten/activiteiten zijn niet beperkt. Aanvullende diensten/
activiteiten die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen, zullen separaat aan de ouder/verzorger
worden voorgelegd. Hierbij wordt duidelijk vermeld dat het een dienst/activiteit betreft, waarvoor
dezelfde bepalingen gelden, zoals die zijn opgenomen in deze overeenkomst.
4. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een schooljaar.
Aldus overeengekomen te ……………………, d.d. ………………….,
Naam + handtekening ouder/verzorger: …………………………………..
ir. K.G. Terlage
voorzitter College van Bestuur

