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* De overige ouderbijdragen betreft de bijdrage aan de onderdelen; ict-voorzieningen, veiligheid en verzekeringen.  

** IPad wordt bij een extern bedrijf aangeschaft, de iPad kan in 1 keer (€ 390,- inclusief beschermhoes) of in 36 termijnen (17,50 

per maand, inclusief verzekering en beschermhoes) betaald worden.       

*** Deze kosten worden in rekening gebracht na invulling van een deelnameformulier en kunnen alleen doorgang vinden bij 

voldoende deelname, u ontvangt hiervoor een aparte nota.        

Vrijwillige Ouderbijdrage  

Alle klassen Overige ouderbijdragen (ICT-voorzieningen/Veiligheid/Verzekeringen) € 60,- 

De overige ouderbijdragen betreft een bijdrage aan de orderdelen veiligheid, verzekering en de 

bijdrage aan de ICT-voorzieningen: 

ICT-voorzieningen (€ 40,-) 

Uit deze bijdrage worden de kosten van de leerling/ouder portals en de toegang tot ICT betaald. 

Ouders/verzorgers kunnen d.m.v. het webportaal de resultaten van hun kinderen inzien, de lesroosters 

bekijken en roosterwijzigingen raadplegen. Ook de leerlingen zelf maken dagelijks gebruik van het 

leerlingportaal. 

 

Veiligheid (€ 10,-) 

Er zijn binnen school veiligheidsvoorzieningen getroffen in het kader van de ARBO-wet. Het 

personeel is geschoold in bedrijfshulpverlening. Ook zijn er voldoende EHBO-voorzieningen getroffen. 

Wij hebben ook assistent-conciërges aangesteld die op de veiligheid van de leerlingen letten. Wij 

vragen voor deze onderdelen tezamen een kleine bijdrage van de ouders/verzorgers. 

 

Verzekeringen (€ 10,-) 

Vakcollege Rijnmond heeft een basispakket Aansprakelijkheids- een Ongevallenverzekering en een 

Groepsreisverzekering afgesloten. Bij schoolongevallen is de hoogte van het bedrag dat uiteindelijk 

wordt uitgekeerd afhankelijk van de omstandigheden.  

Wij hebben alles gedaan wat naar redelijkheid in het vermogen van de school ligt om risico’s te 

voorkomen, te verkleinen of te verminderen. Diefstal is niet gedekt door onze verzekering. 

Vrijwillige Ouderbijdrage (Categorie 4) klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

Alle klassen Overige ouderbijdragen* 60,00€         60,00€         60,00€         60,00€         

Alle klassen Lockerhuur 10,00€         10,00€         10,00€         10,00€         

CJP passen 10,00€         10,00€         10,00€         10,00€         

80,00€         80,00€         80,00€         80,00€         

Keuzevakken (Categorie 4)

Sport & Play 120,00€       

Sportklas leerjaar 2 120,00€       

Aan te schaffen (Categorie 3)

iPad** (via Amac) 390,00€       

Aan te schaffen (Categorie 2)

PIE werkkleding en gereedschap (via school) 80,00€         

BWI werkkleding en gereedschap (via school) 180,00€       

Activiteiten op basis van voldoende deelname*** (Categorie 4)

Skicursus 95,00€         95,00€         

Schoolkamp afsluiting leerjaar 2 110,00€       

stedentrip / activiteit  leerjaar 3 50,00€         

stedentrip / activiteit leerjaar 4 70,00€         
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Alle klassen Huur locker € 10,- 

Iedere leerling beschikt over een eigen locker. Door het veilig opbergen van de spullen van de 

leerlingen, kan diefstal beter worden voorkomen. De leerlingen kunnen ook een gedeelte van hun 

boeken die zij later op de dag moeten gebruiken in hun locker opbergen. (Aan het begin van het 

schooljaar dient er contant een borg van € 10,- voor de sleutels van de locker betaald te worden, de 

borg wordt terug betaald indien de leerling de school verlaat en de sleutels inlevert.) 

Alle klassen Cultuurkaart (CJP) € 10,- 

Om deel te nemen aan bepaalde activiteiten hebben de leerlingen een cultuurkaart nodig (CJP-pas), 

deze pas wordt via het Andreas College digitaal aan de leerlingen verstrekt. De aanschaf voor deze pas 

bedraagt € 10,-. Met deze pas kunnen de leerlingen ook buiten school om gebruik maken van vele 

aanbiedingen/kortingen (https://www.cjp.nl/kortingen/). 

Schoolreizen/activiteiten (keuzeoptie) 

1e en 2e klassen Skicursus SnowWorld € 95,- 

De leerlingen van de eerste en tweede klassen kunnen deelnemen aan een ski of 

snowboardcursus in SnowWorld (3 lessen, inclusief huur materiaal en vervoer). 

2e klassen Schoolkamp € 110,-  

De leerlingen van de 2e klassen kunnen aan het eind van het schooljaar deelnemen aan een 

driedaags kamp, meer informatie hierover ontvangt u te zijner tijd. 

___________________________________________________________________________________________________ 

3e klassen Stedentrip € 50,- 

De leerlingen van de 3e klassen kunnen aan het eind van het schooljaar kiezen om deel te 

nemen aan een stedentrip, meer informatie hierover ontvangt u te zijner tijd. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

4e klassen Stedentrip € 70,- 

De leerlingen van de 4e klassen kunnen aan het eind van het schooljaar kiezen om deel te 

nemen aan een stedentrip, meer informatie hierover ontvangt u te zijner tijd. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

1e klassen Sport & Play/2e klassen Sportklas (Keuzeoptie) € 120,- 

Als leerlingen kiezen voor Sportklas krijgen zij naast de gewone sportlessen, twee extra sportlessen per 

week. De kosten bedragen € 120,- per leerling. De leerlingen maken kennis met sporten die niet in de 

normale gym uren passen, zoals surfen, tennis, kickboksen en mountainbiken. 
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Aan te schaffen (Categorie 3) 

1e klassen iPad 

 iPad € 390,- (inclusief beschermhoes) bij betaling in een keer (Bij betaling in 36 termijnen € 17,51 per 

maand (inclusief verzekering en beschermhoes)  

3e klassen PIE (Categorie 2) 

Werkkleding en gereedschap € 80,- aan te schaffen via Vakcollege Rijnmond 

3e klassen BWI  (Categorie 2) 

Werkkleding en gereedschap € 180,- aan te schaffen via Vakcollege Rijnmond 


