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Castricum, juli 2021 

 

 

Aan de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) voor alle klassen voor het schooljaar 2021-2022 

 

De perikelen rondom het Corona virus hebben een grote impact gehad op ons schooljaar. Bij de 

bestrijding van het virus hebben wij als school steeds de richtlijnen van het RIVM en het ministerie als 

uitgangspunt genomen voor ons beleid. In de laatste maanden van dit schooljaar kregen alle scholen in 

het Voortgezet Onderwijs de beschikking over zelftests, waarmee medewerkers en leerlingen zichzelf - 

vrijwillig - preventief en risicogericht konden testen op het Coronavirus. Op het Jac. P. Thijsse College is 

het aantal besmettingen gelukkig beperkt gebleven tot enkele gevallen, en dat heeft er toe geleid dat wij 

de laatste weken van het schooljaar vrij 'normaal' hebben kunnen afsluiten. 

 

Op dit moment is nog niet bekend hoe het overheidsbeleid er na de zomervakantie zal uitzien. Vanaf half 

augustus zal het ministerie ons informeren over de coronamaatregelen in relatie tot de start van het 

nieuwe schooljaar, en ook over het preventief en risicogericht testen. Zodra deze informatie beschikbaar 

komt, zullen wij u ook informeren. Het is te verwachten dat dit zal gebeuren in de week voordat de 

leerlingen weer naar school komen. 

 

De betaling van de materiaalbijdrage, leermiddelen en schoolactiviteiten vindt plaats via ‘Schoolloket’,  
voor meer informatie zie pagina 2. 

 

De schoolboeken worden aan het eind van de vakantie thuis bezorgd. Zie verdere informatie op bladzijde 3. 

 

Het schoolkostenoverzicht vindt u op de website van school: www.jpthijsse.nl/ouders/ 

In 4 havo en in 4 vwo is voor het vak wiskunde de aanschaf van de grafische rekenmachine verplicht. De 

brief kunt u nalezen op de website: Rekenmachine voor 4h en 4v 

 

 

Start nieuwe cursusjaar: 

 

Woensdag 25 augustus starten alle klassen met een kennismaking met hun mentor(en) en klas 

De exacte invulling van 25 t/m 27 augustus volgt in de week van 18 augustus. 

 

Klassenindelingen zijn pas aan het begin van het schooljaar bekend. 

Let op: alle informatie die mogelijk tijdens de vakantie zichtbaar is in Magister is niet definitief! 

 

Vanaf maandag 30 augustus starten de lessen volgens rooster. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mevr. P. van Dok 

Conrector 

http://www.jpthijsse.nl/ouders/
https://www.jpthijsse.nl/wp-content/uploads/2019/07/Brief-rekenmachine-2021-2022.pdf
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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. reizen en uitwisselingen. 

 

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. Zie ook bijgevoegde brief van de ouderraad. 
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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 het pakket afgeven bij de buren of wordt dit 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 dit zorgvuldig gecontroleerd te worden. 

- Bij schade en/of niet geleverde boeken dient de instructie te worden gevolgd, welke in het pakket 

is bijgevoegd. 

- De leerboeken worden in bruikleen gegeven en zijn eigendom van de school. 

- De school zorgt voor de betaling van de boeken en vraagt geen borg. 

- De in bruikleen ontvangen boeken behoren in stevig kaftpapier te worden gekaft en niet met stift, 

pen of potlood van opmerkingen te worden 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:school@jpthijsse.nl
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Betreft: vrijwillige ouderbijdrage aan de ouderraad voor het schooljaar 2021-2022 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage voor het realiseren van activiteiten. Wij wijzen u 

graag op de betaling voor het schooljaar 2021-2022. 

 

De vrijwillige ouderbijdrage is door de Medezeggenschapsraad (MR) vastgesteld op € 20,- per leerling. 

De inning gaat via het Schoolloket (digitaal betaalsysteem). Deze bijdrage is anders dan de 

ouderbijdrage die u betaalt aan school.  

 

Waar geeft de ouderraad mijn bijdrage aan uit? 

De ouderbijdrage wordt gebruikt om de school te ondersteunen bij diverse activiteiten die bijdragen aan 

het welbevinden van uw kind op school  (o.a. de cultuurdagen, thema-avonden voor ouders en leerlingen 

over bijvoorbeeld pubergedrag, sociale media, pesten etc., subsidie profielwerkstuk, examen 

fotojaarboeken, diverse sportevenementen en sportkleding e.d.). 

 

Waarom is het een vrijwillige ouderbijdrage? 

U bent niet verplicht de bijdrage te betalen, maar mét uw steun kan de ouderraad ervoor zorgen dat 

bepaalde activiteiten buiten het reguliere lesprogramma mogelijk zijn. Bij het bepalen van de bestedingen 

is een belangrijk uitgangspunt dat het geld ten goede komt aan onze kinderen. 

 

Hoe betaal ik via het Schoolloket (digitaal betaalsysteem)?  

U ontvangt een mail van Schoolloket met daarin een link om in te loggen. 

Nadat u bent ingelogd kunt u het artikel “ouderraad” selecteren en de betaling via iDEAL uitvoeren. 
Op de website van de school vindt u de handleiding voor het Schoolloket. 

 

Indien u ervoor kiest om deze bijdrage niet te betalen verzoeken wij u dit kenbaar te maken door een mail 

te sturen naar Schoolloket@jpthijsse.nl (o.v.v. naam van uw zoon/dochter). 

 

Wij hopen te mogen rekenen op uw financiële steun. 

 

Bij voorbaat dank namens de leerlingen, de schoolleiding en de ouderraad. 

 

Met vriendelijke groet, 

De ouderraad 

 

  

mailto:Schoolloket@jpthijsse.nl

