Geachte ouders/ verzorgers,

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed
opgeleid worden en neemt de meeste kosten hiervoor voor haar rekening.
Boeken
De leerboeken, werkboeken en het digitale lesmateriaal die voor een specifiek
leerjaar nodig zijn, zijn gratis en worden door school betaald. Wel wordt een
borg van € 75,00 door school in rekening gebracht.
Het borgbedrag wordt teruggestort wanneer de leerling de school verlaat en
de boeken correct heeft ingeleverd.
Aanschaf materialen
Er is een aantal zaken die de leerling zelf dient aan te schaffen.
Materialen zoals een agenda, een rekenmachine, schriften, gymkleding e.d.,
zijn voor eigen rekening. Bij aanvang van het schooljaar dienen de leerlingen
in het bezit te zijn van de juiste boeken en benodigde lesmaterialen.
Ouderbijdrage
Het is scholen toegestaan een vrijwillige ouderbijdrage te vragen voor extra
voorzieningen en activiteiten, bijvoorbeeld excursies, buitenschoolse
activiteiten, e.d. Jaarlijks wordt vastgesteld welke voorzieningen en activiteiten
dit betreft, inclusief de daarbij behorende bedragen. De voorzieningen en
activiteiten welke het Mediacollege Amsterdam aanbiedt worden niet betaald
vanuit de overheid. De bijdrage dekt de kosten van de vrijwillige deelname
aan deze voorzieningen en activiteiten.
De ouder is niet verplicht deze rekening te betalen maar wanneer een ouder
de ouderbijdrage deels of helemaal niet betaalt, kan het kind geen gebruik
maken van de voorzieningen en/of deelnemen aan de activiteiten.
Wij hebben de vrijwillige ouderbijdrage onderverdeeld in drie categorieën:
1.

Bepaald lesmateriaal
- Internetportaal toegang voor ouders en leerlingen
- Borg kluisje
- Borg boeken

2.

Materialen en gereedschappen voor Media, Vormgeven en ICT
(papier, inkt, verf, lijm, scharen, linialen, video/foto camera e.d.)
Doordat we deze materialen centraal inkopen kunnen we de kosten
hiervoor beperkt houden. Gereedschap krijgen de leerlingen tijdens de
lessen in bruikleen. Zo kunnen er meerdere leerlingen gebruik van
maken en hoeft men niet alles zelf aan te schaffen. De leerling is ervan
verzekerd dat er met het juiste materiaal en gereedschap gewerkt kan
worden.
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Wanneer u niet wenst te betalen voor deze voorzieningen, bent u verplicht
alles zelf aan te schaffen. Op aanvraag kunt u van ons een lijst krijgen van de
aan te schaffen materialen en gereedschappen.
3.

Overige schoolkosten
- Excursies
- Mentoruitjes
- Vieringen (kerst, diploma-uitreiking, e.d.)
Wanneer de ouder niet betaalt kan de leerling niet deelnemen aan deze
activiteiten en zal de school vervangend onderwijs bieden.
In de bijlage vindt u een overeenkomst voor de vrijwillige ouderbijdrage.
Op deze overeenkomst kunt u aangeven of u voor één of meerdere
categorieën wilt betalen.
Bij het niet intekenen of het niet betalen van de daaraan verbonden kosten
wordt de leerling uitgesloten van betreffende dienst of activiteit.
Indien u deze overeenkomst invult en ondertekent verplicht u zich tot betaling.
De school stelt u in de gelegenheid om gebruik te maken van gespreide
betaling door middel van drie vaste maandelijks bedragen.
Bij veel gemeenten is er de mogelijkheid om een scholierenvergoeding aan te
vragen. De scholierenvergoeding is een regeling van gemeenten voor
gezinnen met een laag inkomen. Voor meer informatie neemt u contact op
met de gemeente waarin u woonachtig bent.
Bent u woonachtig in de gemeente Amsterdam dan kunt u voor meer
informatie terecht op: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/hier
Graag ontvangen wij de ondertekende overeenkomst ouderbijdrage vóór
1 september 2019 retour. U kunt deze sturen naar:
Mediacollege Amsterdam
t.a.v. Monique Burger
Antwoordnummer 17567
1000 TN Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.
Of digitaal naar: m.burger@ma-web.nl
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Monique Burger
Teamassistent vmbo
Mediacollege Amsterdam
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verder te noemen “de wettelijke vertegenwoordiger”, in aanmerking nemend dat:
-

de wettelijke vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven bij de
school, welke inschrijving de school heeft aanvaard;

-

de school naast het verzorgen van regulier onderwijs zich tevens sterk
maakt voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse
extra activiteiten, welke primair ten doel hebben een bijdrage te leveren
aan een prettig schoolklimaat en mede ten doel hebben de
maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te
bevorderen;

-

de wettelijke vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast
het reguliere onderwijs tevens deelneemt aan de hierna genoemde, door
de school verzorgde activiteiten, en bereid is de daaraan verbonden
kosten aan de school te voldoen;

-

van deze diensten of activiteiten een beschrijving en een geactualiseerd
kostenoverzicht verzorgd wordt c.q. is opgenomen op het ouderportaal,
dat toegankelijk is via de website van de school;

-

voor genoemde activiteiten volgens artikel 27 lid 2 Wet op het voortgezet
onderwijs (Wvo) een overeenkomst voor een ouderbijdrage gesloten kan
worden;

-

deze ouderbijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te
worden aangegaan;

-

wanneer deze overeenkomst is ondertekend er wel een verplichting tot
betaling van de overeengekomen bijdrage door de wettelijke
vertegenwoordiger bestaat;

-

het de wettelijke vertegenwoordiger vrij staat de overeenkomst slechts
voor een gedeelte van de door de school aangeboden diensten en
activiteiten aan te gaan;

-

de wettelijke vertegenwoordiger door het aangaan van deze
overeenkomst gehouden is de daarin opgenomen bijdrage aan de school
volledig en tijdig te voldoen;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1. De wettelijke vertegenwoordiger wenst de leerling gebruik te laten maken
van c.q. deel te laten nemen aan de op hierna onder genoemde diensten
of activiteiten (categorie 1 t/m 3), voor zover deze door de wettelijke
vertegenwoordiger zijn aangekruist.
Voor het verschuldigd bedrag ontvangt u een factuur. De wettelijke
vertegenwoordiger betaalt de bijdrage voor 30 november. Daarnaast kan
de wettelijke vertegenwoordiger kiezen voor gespreide betaling in een
vast maandelijks bedrag. In dit geval dient dit vóór de 30e van de maand
te zijn overgemaakt.
2. Het niet intekenen op een dienst of activiteit dan wel het niet betalen van
de daaraan verbonden kosten betekent dat de leerling van de
desbetreffende dienst of activiteit zal worden uitgesloten.
3. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één schooljaar en
omvat de elementen zoals hieronder weergegeven en zal aan het begin
van elk schooljaar opnieuw aangeboden worden.

 Ik betaal de ouderbijdrage voor alle categorieën die voor mij gelden.
 Ik wens alleen gebruik te maken van/mee te betalen aan de hieronder
aangekruiste categorieën 1
1

Indien ervoor gekozen wordt een onderdeel niet te betalen, wordt de leerling

uitgesloten voor het betreffende pakket.

 Categorie 1 : Bepaald lesmateriaal (borg)

€ 91,50)

 Categorie 2 : Materialen / gereedschappen MVI

€ 75,-

 Categorie 3 : Overige schoolkosten

€ 180,-

Wijze van betalen:
 Ik betaal de ouderbijdrage uiterlijk op 30 november 2019.
 Ik wens de ouderbijdragen in 3 gelijke maandelijkse bedragen te voldoen.
Het eerste termijn eindigt op 30 oktober 2019, het tweede termijn op
30 november 2019 en het derde en tevens laatste termijn eindigt op
30 december 2019.
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud.
Plaats:
Datum:
Naam wettelijke vertegenwoordiger:

Ouder/verzorger van:
Handtekening

Let op, dit is géén machtiging.
U ontvangt na ondertekening van de overeenkomst z.s.m. een factuur.
Daarop staan de betalingsgegevens vermeld.
Ter informatie: Bij veel gemeenten is er de mogelijkheid om een scholierenvergoeding
aan te vragen. De scholierenvergoeding is een regeling van gemeenten voor gezinnen
met een laag inkomen. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente
waarin u woonachtig bent. Bent u woonachtig in de gemeente Amsterdam dan kunt u
voor meer informatie terecht op: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/hier

