Overeenkomst Schoolkosten
Sweelinck College Amsterdam 2018-2019
De rijksoverheid betaalt alle reguliere schoolkosten. Wij mogen een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten, die hieronder zijn aangegeven. Wij verantwoorden die jaarlijks aan de ouders. U bent niet verplicht de
ouderbijdrage te voldoen maar zonder deze bijdrage kunnen wij de genoemde activiteiten niet blijven aanbieden. Wij vragen u uw handtekening te zetten voor het betalen van de ouderbijdrage en de kosten van de bijzondere activiteiten als werkweek/kamp en reizen die worden georganiseerd voor het leerjaar waarin uw zoon
of dochter zit.
Van de ouderbijdrage betalen wij de volgende extra’s

bedrag

Extra lesmateriaal voor leerlingen in de lessen (verbruiksmateriaal, extra instrumenten, ingehuurde voorstellingen, kosten sportoriëntatie e.d.)
65
Mentoruitje
Sportdagen (incl. middag Jaap Eden baan)
Kunstdagen (zie schoolgids voor activiteiten)
Sinterklaas/kerst-klasse-activiteit
Schoolfeesten, gala, examenstunt laatste schooldag, diploma-uitreiking
Totaal bedrag ouderbijdrage

10
10
10
5
25
125

De bijzondere activiteiten in het aanstaande cursusjaar zijn:
leerjaar 1: Kamp/werkweek
leerjaar 2: Kamp/werkweek
leerjaar 3: Reis Parijs (of andere stad-reis)
leerjaar 4: Snowworld

135
150
260
35

S.v.p. hieronder aankruisen
JA/NEE* Ik betaal de gehele ouderbijdrage
JA/NEE* Ik betaal voor kamp/werkweek of de reis waar mijn zoon/dochter aan
deelneemt
(streep door wat niet van toepassing is)

125,135 (lj. 1)
150 (lj. 2)
260 (lj.3)
35 (lj 4)

Mijn totaalbedrag
*S.v.p. omcirkelen
Als u wil dat uw zoon/dochter wel mee gaat op werkweek/kamp of reis, maar u hebt niet de middelen hiervoor, dan kunt u contact opnemen met school. We zoeken dan samen naar een oplossing.
De volgende wijzen van betaling zijn mogelijk
1. Contant bij de administratie. U ontvangt dan een kwitantie.
2. Internetbankieren
Het rekeningnummer is NL92RABO0393779599 ten name van Sweelinck College. Daarbij vermeldt u de
naam van uw zoon/dochter, het leerling nummer en bij betreft: “Ouderbijdrage”.
U kunt ervoor kiezen het bedrag in drie termijnen te betalen. De bedragen kun je dan in oktober,
november en december overmaken.
Betalingswijze

o
o
o
Datum:

ik betaal het bedrag contant bij de administratie van de school
ik betaal het bedrag in één keer via internetbankieren
ik betaal het bedrag in 3 termijnen
-

- 2018

Naam leerling:
ouder/verzorger:
klas:

leerlingnummer:

Handtekening: …………………………………………………………………
(N.B: met uw handtekening hebt u zich verplicht tot betaling)

