Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 en schoolboeken
De vrijwillige ouderbijdrage wordt onderverdeeld in de algemene vrijwillige ouderbijdrage en de
gespecificeerde vrijwillige ouderbijdrage.
De algemene vrijwillige ouderbijdrage is een bijdrage t.b.v. verzekeringen, kosten
informatievoorziening, cultuur, feest en sportevenementen. Het bedrag is vastgesteld op € 24,00 voor
elke leerling.
De gespecificeerde vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor materialen, excursies e.d.. Het bedrag
is per jaarlaag en afdeling verschillend. Voor een specificatie van deze bijdrage verwijzen wij u naar
het kostenoverzicht vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 en naar de website van de school.
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) heeft voorafgaand ingestemd met de
vaststelling en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Bij de vaststelling van dit bedrag
houden we ons aan de Gedragscode schoolkosten VO.
Voor overige informatie verwijzen wij u naar gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009.
Naast de vrijwillige ouderbijdrage kunnen in de loop van het schooljaar nog aanvullende bijdragen in
rekening worden gebracht voor deelname aan o.a. werkweken.
Voor betaling van deze vrijwillige ouderbijdragen ontvangt u een mail van Schoolloket (digitale
betaalsysteem). De handleiding hiervan kunt u vinden op de website van de school.
De school zal een kind niet weigeren, van school sturen of geen diploma uitreiken als een ouder de
bijdrage niet of slechts gedeeltelijk betaalt. Als u de vrijwillige bijdrage niet of maar gedeeltelijk betaalt,
zal de school contact met u opnemen om over een eventuele betalingsregeling te praten.
Vrijwillige bijdrage ouderraad
Ook de bijdrage aan de ouderraad is vrijwillig. De ouderraad ontwikkelt diverse extra schoolactiviteiten
en overlegt op regelmatige basis met de directie van de school. De directie ziet de ouderraad als een
belangrijke klankbordgroep met als doel wederzijdse communicatie tussen de ouders en de school te
bevorderen. De bijdrage voor de ouderraad wordt door de school geïnd en vervolgens ter beschikking
gesteld aan de ouderraad.

Schoolboeken
Voor alle klassen worden de boekenpakketten in de laatste weken van de vakantie via PostNL naar
het huisadres van de leerling gestuurd door Van Dijk Educatie. Mocht er op het moment van aflevering
niemand thuis zijn, dan kan de bezorger dit afgeven bij de buren of wordt dit pakket bij het
dichtstbijzijnde PostNL servicepunt afgeleverd. U ontvangt hiervan dan bericht van de bezorger.
Mocht het boekenpakket niet conform het vakkenpakket zijn, dan wordt u verzocht een e-mail te
sturen aan school@jpthijsse.nl zodat dit z.s.m. gecorrigeerd kan worden en u de juiste boeken thuis
gestuurd krijgt. Overtollige boeken dienen op school ingeleverd te worden.
Schade aan de thuisbezorgde boeken kunt u melden bij de klantenservice van Van Dijk Educatie. In
de doos bij het boekenpakket vindt u de benodigde informatie.

Algemene regels voor schoolboeken
-

De school levert met uitzondering van woordenboeken en dergelijke alle leer-en werkboeken.
De levering van de schoolboeken geschiedt door Van Dijk Educatie.
Bij de afgifte van het schoolboekenpakket dient deze zorgvuldig gecontroleerd te worden.
Bij schade en/of niet geleverde boeken dient de instructie worden gevolgd, welke in het pakket
is bijgevoegd.
De leerboeken worden in bruikleen gegeven. De boeken zijn eigendom van de school.
De school zorgt voor de betaling van de boeken en vraagt geen borg voor de boeken.
De in bruikleen ontvangen boeken behoren in stevig kaftpapier te worden gekaft en deze niet
met stift, pen of potlood van opmerkingen te voorzien.
Indien bij de inlevering van de boeken aan het einde van het schooljaar ernstige schade
geconstateerd wordt of het boek ontbreekt, dan ontvangt de ouder/verzorger een rekening van
Van Dijk Educatie.

