Toelichting op de schoolkosten locatie Arkelstein 2016-2017
Het algemene gedeelte (totale kosten € 5,00)
Dit bedrag is voor alle leerlingen gelijk. Het betreft kosten voor:
-

oudervereniging (€ 5,00)
Ter bekostiging van de uitgaven van de overkoepelende oudervereniging en de
ouderraden per school.

-

Schoolfotografie:
Leerlingen kunnen een fotopakket via de fotograaf bestellen. In tegenstelling tot
voorgaande jaren worden de kosten van dit pakket niet meer door de school via de
ouderbijdrage in rekening gebracht, maar worden de kosten rechtstreeks door de
fotograaf gefactureerd.

Ouderbijdrage specifiek
Schoolse activiteiten Op Arkelstein worden gedurende het jaar diverse activiteiten voor de
leerlingen georganiseerd. Deze activiteiten worden voor een groot gedeelte
betaald uit de specifieke ouderbijdrage. De volgende activiteiten vallen
onder deze ouderbijdrage: klassenactiviteit, introductie, toernooien, sint-,
kerst- en paasactiviteiten, jaarafsluiting, culturele en kunstzinnige vorming
VT-activiteiten. Voor deze activiteiten wordt een ouderbijdrage van € 50,00
per leerling gevraagd.
Werkweek/excursie

Voor alle leerjaren wordt er een excursie of schoolkamp georganiseerd.
Informatie over deze activiteiten ontvangt u in de loop van het schooljaar.
Betaling zal bij doorgang en na opgave plaatsvinden.

Borg kluisje

Voor elke leerling is er een kluisje voor het bewaren van waardevolle
eigendommen etc. De school stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken
en/of beschadigen van bezittingen van de leerlingen. De kluisjes worden op
willekeurige momenten gecontroleerd op hygiëne en veiligheid in
aanwezigheid van de directie. Voor het gebruik van het kluisje wordt € 15,00
als borg betaald. Dit bedrag wordt eenmalig in rekening gebracht bij
verstrekking van de sleutel voor een nieuw kluisje. Na inlevering van de
sleutel ontvangt men de borg retour.
NB.: Indien u op uw overeenkomst de mogelijkheid ziet staan om in te
tekenen voor “borg kluisje” en “huur kluisje” betekent dit dat uw
zoon/dochter reeds in het bezit is van een kluisje en kluissleutel. Om dit
kluisje te behouden moet u deze mogelijkheid dus aanvinken. Borg en huur
kunnen niet los van elkaar worden gezien. Voor iedere kluissleutel dient
eenmalig een borgsom te worden betaald. Deze borg ontvangt u dus bij het
verlaten van het Etty Hillesum Lyceum na inlevering van de sleutel retour.

Contactpersonen:

Met inhoudelijke vragen betreffende de activiteiten en diensten kunt u zich
wenden tot mw. L. Suurd of dhr. G.H. Pennings. Tel.: 0570-504600

Weblink schoolkosten: www.ettyhillesumlyceum.nl -> Arkelstein -> Ouders -> Schoolkosten.

