Edam, 9 juli 2021
Betreft: Ouderbijdrage
Briefnummer : 001/2021-2022
Geachte ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van De Triade,
Ook voor het schooljaar 2021-2022 worden de leermiddelen door de overheid betaald. Naast
de leermiddelen worden er nog meer kosten gemaakt waar wij geen vergoeding voor krijgen.
Die overige kosten brengen wij ieder schooljaar in rekening via de ouderbijdrage. Hierover wil
ik u met deze brief informeren.
De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het leerjaar waarin uw zoon, of dochter zit.
Voor de leerlingen van de 3e klas is het bedrag ook afhankelijk van de praktijkafdeling waarvoor
gekozen is.
Omdat er vanwege corona de afgelopen twee schooljaren verschillende activiteiten niet zijn
doorgegaan is in overleg met de ouderraad besloten om een verrekening te laten plaatsvinden.
Voor de leerlingen van de 2e klas is op de ‘bijdrage ouderraad’ €25 in mindering gebracht, voor
de leerlingen van de 3e en 4e klas is dat €55.
De ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 ziet er dan als volgt uit:

1e klas

2e klas

3e klas

4e klas

Kluishuur

€10

€10

€10

€10

Bijdrage
ouderraad
Werkweek

€40
€80

€15
€80

€-15
€80

€-15
n.v.t.

€20*

€20*

€20*

€20*

Verzekering
Chromebook
VCA

n.v.t.

n.v.t.

€95**

n.v.t.

Werkkleding

n.v.t.

n.v.t.

€70**

n.v.t.

Totaal

€150

€125

€260 (BWI en PIE)
€95 (MVI)

€15

* Geen eigen risico. Maximaal 1 reparatie per schooljaar. Zie verdere voorwaarden op de site.
** De bijdragen voor VCA en werkkleding gelden alleen voor de praktijkafdelingen BWI en PIE.
Via de mail ontvangt u een betalingsverzoek van WIS collect om de factuur te voldoen. Wij
zullen de mail met het betalingsverzoek versturen op vrijdag 20 augustus. U kunt de factuur
rechtstreeks (o.a. via IDEAL) betalen.
Via bijgevoegde links kunt u eventueel de handleiding en instructievideo van WIS Collect
raadplegen.
Op de volgende bladzijde vindt u een toelichting op de verschillende onderdelen van de
ouderbijdrage.

Kluishuur
Voor alle leerlingen is er een kluisje beschikbaar.
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 2021-2022 heeft de ouderraad besloten
dat dit geld wordt gebruikt om de volgende activiteiten mee te financieren: uitstapje voor de
leerlingen van 1e, 2e en 3e klas, sint- en kerstviering, introductieweek en de diplomering en het
jaarboek voor de examenleerlingen. De regeling ouderbijdrage vindt u in de schoolgids.
Werkweek
In de 3e klas gaan de leerlingen op werkweek. De totale kosten van € 240 worden gespreid
over de eerste drie leerjaren. Wij vragen daarom een bijdrage van € 80 per jaar.
Chromebooks
Alle leerlingen krijgen een Chromebook van school te leen. De leerlingen mogen de
Chromebook meenemen naar huis. Voor de Chromebook 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 2021-2022 alle leerlingen van de afdelingen PIE en BWI uit
het derde leerjaar hun VCA-diploma halen. Hetzelfde geldt voor de leerlingen uit het vierde
leerjaar die in 2020-2021 hun VCA-diploma nog niet hebben behaald. Het VCA is geen
onderdeel van het reguliere curriculum, maar van grote toegevoegde waarde in verband met
stages, vervolgopleiding en werk. Het VCA kost eenmalig € 95,-. Dit is inclusief examen en
pasje. Als een leerling zakt, kan hij herexamen doen voor € 40,-. Hier ontvangt u een aparte
factuur voor. Mocht u niet willen dat uw zoon/dochter aan de VCA lessen en het examen mee
doet, dan verzoek ik u dat in de eerste lesweek aan de heer Hildering door te geven.
(m.hildering@atlascollege.nl)
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 buiten onze bekostiging vallen, 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. (b.bouma@atlascollege.nl)
Met vriendelijke groeten,
Jeanine van Schendel
directeur SG De Triade

