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Aan ouders, verzorgers van onze leerlingen

Onderwerp: Informatie 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.

de 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
•
kosten project- en themaweken
•
collectieve ongevallenverzekering en reisverzekering tijdens schooltijd
•
een bijdrage ict ; gebruik internet, 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 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.

Dit is een Pontes school

4.

een vrijwillige bijdrage aan 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.

5.

een vrijwillige bijdrage voor onze speciale opleidingen.
(Tweetalig onderwijs, Kunst & Cultuur, Gymnasium en Technasium).
Het Goese Lyceum biedt een aantal speciale opleidingen aan. Voor deze speciale opleidingen
verzoeken wij u een extra bijdrage te betalen voor de bekostiging van binnen- en buitenlandse
excursies, examengelden, gastsprekers, certificering etc.

Boekenpakket.
De boekenpakketten worden verzorgd door de firma Van Dijk en zijn gratis.
Bestelling en inning van de bijdragen
Het bestellen en betalen hiervan loopt via een beveiligde internetomgeving (Bestelsite). Ouders/verzorgers
van nieuwe leerlingen ontvangen hierover aan het begin van de zomervakantie een aparte brief met
inloggegevens via de post. Ouders/verzorgers van ‘zittende’ leerlingen hebben deze inloggegevens al in hun
bezit. Wij bieden u o.a. de mogelijkheid te betalen via iDEAL. Indien u een betalingsregeling wenst kunt u
contact opnemen met afdeling Financiën: mevrouw I. Hakkert via telefoonnummer 0113-212930 maar bij
voorkeur via het emailadres: i.hakkert@pontes.nl.
Betaling
Het Goese Lyceum streeft er naar 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 als er
onvoldoende financiering voor is.
Tenslotte
De schoolleiding van Het Goese Lyceum stelt zich ten doel de kosten voor ouders/verzorgers zoveel als
mogelijk te beperken. We hebben de kosten al naar beneden gebracht en de borg voor het boekenfonds is
komen te vervallen. Dit heeft ertoe geleid dat de totale kosten voor de ouders/verzorgers zijn gedaald.
We hopen dat we u duidelijk hebben kunnen maken dat de verschillende ouderbijdragen voor Het Goese
Lyceum belangrijk zijn voor kwalitatief goed onderwijs en handhaving van ons gevarieerde aanbod.

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

Bijlage: Specificatie schoolkosten 2021-2022 per leerjaar

