Overeenkomst schoolkosten leerjaar 1 Havo De Hof schooljaar 2018/2019
Als school vinden wij het belangrijk dat wij onze leerlingen bij onze lesprogramma’s extra activiteiten
kunnen aanbieden zoals het schoolkamp. Dat geldt ook voor voorzieningen als een kluisje en
schoolpas. Hiervoor krijgt de school geen geld van het ministerie van onderwijs.Daarom vragen wij
van u een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is vastgesteld met instemming van de ouders in de
medezeggenschapsraad.
De kosten voor extra voorzieningen en activiteiten zijn:
Schoolpas
€10,(eenmalig nodig, bij start op havo De Hof, vervangingskosten komen pas al de pas verloren raakt)
Algemene kosten
€20,(vieringen, gratis fruit etc)
Bijdrage leermiddelen
€50,(voor het aanschaffen van extra lesmateriaal bijvoorbeeld voor experimenten, lesbrieven etc)
Bijdrage havo Talentprogramma en activiteiten
€75,(bijdrage voor de extra kosten die gemaakt worden in het talentenprogramma, bijvoorbeeld door inhuur
externe docenten en/of extra materialen, zoals bij Patisserie, maar ook buitenschoolse activiteiten
gedurende het jaar)
Cultuurpas
€10,(een pas waarmee zowel school als de leerlingen zelf korting krijgen bij culturele activiteiten, maar
bijvoorbeeld ook de bioscoop)
Kluishuur
€10,-

leerjaar
kluishuur
Bijdrage leermiddelen
algemene schoolkosten
cultuurkaart
Schoolpas
Talentprogramma
Totaal *,
(excl. Schoolkamp en
iPad))

havo
10,00
50,00
20,00
10,00
10,00
75.00
175.00

We gaan ervan uit dat u deze extra
activiteiten/voorzieningen net als de school
belangrijk vindt voor uw kind. Mocht u er
desondanks voor kiezen om voor een
activiteit/voorziening geen bijdrage te betalen,
dan kan uw kind ook geen gebruik maken van
deze activiteit/voorziening.

=====================================================================================
Betaling (uw keuze graag aankruisen)
O

ik betaal het bedrag ad € 175,00 in één keer en ontvang daarvoor een rekening

O

ik geef hierbij toestemming om het bedrag ad € 175,00 via automatische incasso in tien termijnen van mijn
bankrekening af te laten schrijven.

Naam ouder/verzorger: _____________________________________________________________
Naam leerling: ____________________________________________________________________
IBAN nummer: NL __________________________________

Datum: ____________________20 ____

Handtekening ______________________________

NB: Met uw handtekening verplicht u zich tot betaling.
Regeling restitutie en kwijtschelding
Stichting ZAAM, waar de Havo Hof deel van uitmaakt, volgt de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. Zoals de
gedragscode voorschrijft is er een regeling restitutie en kwijtschelding:
U kunt een beroep doen op de regeling restitutie en kwijtschelding als u ondanks een laag inkomen niet in aanmerking komt
voor de scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam (€ 350,00 en € 150,00 reiskostenvergoeding als uw kind met het
openbaar vervoer reist) of voor het kindgebonden budget via de belastingdienst. Indien u denkt hiervoor in aanmerking te
komen dient u dit schriftelijk aan te vragen bij de directie, onder bijvoeging van de inkomensbewijsstukken.
In bijzondere situaties bijvoorbeeld als er sprake is van schuldhulpverlening kan kwijtschelding van toepassing zijn.

