Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van het Atlas College,
Locatie SG De Triade

Edam, 25 juli 2018

Betreft: ouderbijdrage
Briefnummer: 001/2018-2019
Geachte ouder/verzorger,
Ook voor het schooljaar 2018-2019 worden de leermiddelen door de overheid betaald. Hiernaast zijn er
enkele bijkomende kosten waarvoor wij geen vergoeding van het Rijk krijgen en waarvoor wij u om een
bijdrage vragen. Hierover wil ik u met deze brief informeren.
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de afdeling en het jaar waarin uw zoon of dochter zit.
Hoe hoog de bijdrage in uw geval is, kunt u zien in onderstaand overzicht.
Kluis
huur

Bijdrage
ouderraad

werkweek

Verzekering ipad
VCA
totaal
(leerjaar 3 en 4)
of chromebook
(leerjaar 1 en 2)
klas 1
€ 10
€ 40
€ 80
€ 20,00*
€ 150,00
klas 2
€ 10
€ 40
€ 80
€ 20,00*
€ 150,00
klas 3
€ 10
€ 40
€ 80
€ 39,50**
€ 72,50
€ 242,00
Klas 4
€ 10
€ 40
n.v.t.
n.v.t.***
€ 72,50
€ 122,50
* Voor klas 1 en 2 geldt: geen eigen risico. Maximaal 1 reparatie per schooljaar. Zie verdere voorwaarden
op de site.
** Voor klas 3 geldt: per schade een eigen risico van €55,-. De verzekering is afgesloten voor 3 jaar. Dit is
termijn 3 van de 3.
*** Voor klas 4 geldt: de verzekering was afgesloten voor 3 jaar. De Ipad is in het vierde leerjaar dus niet
verzekerd. U heeft hier bericht over ontvangen.
Via de mail ontvangt u een betalingsverzoek van WIS collect om de factuur te voldoen.
Hieronder licht ik de verschillende onderdelen van de bijdrage toe.
Kluishuur
Voor alle leerlingen is er een kluisje beschikbaar. Voor gebruik heeft uw zoon of dochter een leerlingpas
nodig, die door ons wordt verstrekt.
Bijdrage ouderraad
De bijdrage ouderraad is een vergoeding voor de kosten van diverse activiteiten die in de loop van het
schooljaar door de school ten behoeve van de leerlingen worden georganiseerd. De ouderraad beslist

over de besteding van dit geld. Voor 2018-2019 heeft de ouderraad besloten dat dit geld wordt gebruikt
om de volgende activiteiten mee te financieren: uitstapje eerste-, tweede- en derdejaarsleerlingen van
een dag, sint- en kerstviering, introductie en diplomering en jaarboek. De regeling ouderbijdrage vindt u in
de schoolgids.
Werkweek
De leerlingen van de derde klassen gaan op werkweek. De totale kosten van € 240 worden gespreid over
de eerste drie leerjaren. Wij vragen daarom een bijdrage van € 80 per jaar.
Devices
Alle leerlingen krijgen een device van school te leen. Deze wordt betaald door de school. Eerste- en
tweedejaarsleerlingen krijgen een chromebook. Leerlingen uit jaar 3 en 4 werken met een Ipad. De
leerlingen mogen de devices meenemen naar huis. Voor de devices is een verzekering afgesloten, die
wordt betaald door de ouder(s)/verzorger(s). De verzekeringsvoorwaarden vindt u op de website van de
school.
VCA
Het is de bedoeling dat in leerjaar 2018-2019 alle leerlingen uit het derde en vierde leerjaar hun VCAdiploma halen. Dit is geen onderdeel van het reguliere curriculum, maar van grote toegevoegde waarde
in verband met stages, vervolgopleiding en werk. Het VCA (dat wil zeggen de opleidings- en de
examenkosten) bedragen eenmalig € 72,50. Als een leerling zakt, kan hij herexamen doen voor € 45,-.
Hier ontvangt u een aparte factuur voor.
Kleding en tegemoetkoming
Graag breng ik nog twee zaken onder uw aandacht:
 voor alle leerlingen van de derde klas geldt dat er een bedrag bijkomt in verband met de aanschaf
van de kleding en schoeisel die ze verplicht zijn bij de praktijkvakken dragen;
 meer informatie over een eventuele tegemoetkoming in de studiekosten vindt u op de site van de
informatiebeheergroep: www.ib-groep.nl.
Tot slot wil ik u erop wijzen dat voor alle bovenstaande zaken geldt dat het om een vrijwillige bijdrage
gaat. Omdat deze zaken vallen buiten onze bekostiging zijn wij echter wel genoodzaakt uw zoon of
dochter een dienst of product te onthouden, wanneer hier niet voor is betaald. Hiervoor vraag ik uw
begrip.
Wanneer u nog vragen heeft over bovenstaande, kunt u contact opnemen met mijn collega Bernadette
Bouma (0299-480090). b.bouma@atlascollege.nl.

Met vriendelijke groeten,

Jan Adels,
directeur SG De Triade

