
 

Formulier Vrijwillige Ouderbijdrage 2016-2017: Havo/Vwo 1 

 

De heer/mevrouw ……………………………..………………..……………..…., zijnde de ouder/verzorger van ………………………………….…….……….., wonende  

 

te …………………………………………….………….. (postcode, woonplaats) aan de ……………………………………...……………………………… (straat + huisnr.), verder te  

noemen ‘de ouder/verzorger’ 

De ouder/verzorger is bereid voor de onderstaande diensten of activiteiten te betalen.  

Havo 1/Vwo 1 
  

Doorstrepen wat 
niet van toepassing 
is Naam Omschrijving Bedrag 

Vaste vrijwillige 
ouderbijdrage 

Verschillende faciliteiten en diensten. Zie de uiteenzetting op de 
website. 

€ 85,00 ja/nee/gedeeltelijk: 
€ ....... 

Borg Kluis Borg voor de staat van het kluisje en het slot. Deze bijdrage krijgt 
u bij het einde van de schooltijd van uw zoon/dochter weer terug, 
indien het kluisje en het slot in een goede staat worden 
achtergelaten.  

€ 25,00 ja/nee 

Huur kluis Jaarlijks gebruik van een kluisje. € 10,00 ja/nee 

kangoeroe 
wedstrijd wiskunde 

De kangoeroewedstrijd is een landelijke wiskunde wedstrijd, 
waarin allerlei wiskundige puzzels opgelost moeten worden. Voor 
elke deelnemer is er een leuke prijs en uit elke klas komen er 
winnaars naar voren, die een extra prijs winnen. 

€ 3,50 ja/nee 

Introductie 
brugklas 

In de eerste schoolweek volgen de leerlingen een 
introductieprogramma om elkaar, de mentor en de school te leren 
kennen. In dit programma worden er kosten gemaakt voor 
excursies, versnaperingen e.d. 

€ 25,00 ja/nee 

Excursie Havo 1 Er wordt een excursie georganiseerd i.h.k.v. de projectweek € 15,00 ja/nee 

Bezoek Nemo Promotie techniek:  € 12,50 ja/nee 

Eindejaarsactiviteit Afsluiting schooljaar uitje € 20,00 ja/nee 

Koningsspelen Een aantal leuke activiteiten om Koningsdag op school te vieren. 
Er wordt 's ochtends gestart met een gezond ontbijt op school. 
Daarna vinden er in en om de school sport en spel activiteiten 
plaats. Er wordt materiaal ingehuurd. Het thema van deze dag is 
gezond eten en bewegen. Dit wordt een belangrijk thema binnen 
de school.  

€ 5,00 ja/nee 

Excursie O&O Excursie i.h.k.v. het vak O&O € 25,00 ja/nee 

De ouder/verzorger betaalt alle hierboven met “ja” beantwoorde bedragen uiterlijk 23 december 2016. Voor de betaling van deze kosten wordt 

een afzonderlijke factuur toegezonden in november.  

 

 Aldus getekend te ………………………………..……….…op ……………………………….………..2016 

 

  

………………………………………..………….…….     

Ouder/verzorger    

  

  

 


