Schoolkosten
Hoewel de schoolboeken op het voortgezet onderwijs gratis verstrekt worden, zijn er ook
noodzakelijke schoolkosten die wel bij in rekening gebracht worden bij de ouders middels
een eenmalig factuur aan het begin van het schooljaar.
U heeft uw kind ingeschreven als leerling aan onze school. Daarmee conformeert u zich
aan de regels die deze school hanteert. Een hiervan is het betalen van de
ouderbijdragen. Hoewel ze vrijwillig zijn kunnen we niet alle voorzieningen en activiteiten
betalen uit de bekostiging vanuit de overheid. Te denken valt hierbij aan culturele
activiteiten, audiovisueel materiaal en buiten roosteractiviteiten. Wij doen echter een
beroep op u om die te betalen. Wij kunnen met deze bijdragen het onderwijs beter en
aantrekkelijk maken voor uw kind. We gaan verantwoordelijk om met deze bijdragen en
zullen te allen tijde verantwoording afleggen aan de oudergeleding van de MR. Echter
leerlingen van wie de ouders de ouderbijdrage niet of slechts gedeeltelijk betaald
hebben, kunnen wij deelname aan (buiten rooster) activiteiten niet garanderen.
Schoolfoto & schoolpas / token € 15,00
Jaarlijks wordt er een schoolfoto gemaakt van uw kind. U ontvangt deze foto’s. Daarbij
worden deze gebruikt voor Magister en afgedrukt op het pasje van het Maerlant. Het
schoolpasje dient tevens ter identificatie op schoolfeesten. Kinderen uit de brugklas
ontvangen een token waarmee zij ook cashless kunnen betalen.
Verzekering € 10,00
De school heeft een WA verzekering en een doorlopende reis-, en ongevallenverzekering
afgesloten voor de leerlingen als aanvulling op de verzekering van de ouders/verzorgers.
De school is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen van
leerlingen zoals leermaterialen, boeken, telefoons en fietsen of brommers. Ook kan de
school niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte jassen, tassen of andere
waardevolle spullen. Ook dekt deze verzekering niet de schade en of diefstal van
persoonlijke eigendommen. Hiervoor is de leerling zelf aansprakelijk.
Extra activiteiten (buiten het reguliere rooster om) € 85,00
De jaarlijkse bijdrage van € 85,00 is een gemiddeld bedrag dat gebaseerd is op de
diverse activiteiten die uw kind heeft tijdens de gehele schoolperiode. Hiertoe behoren
vakgerichte excursies, schoolreisjes naar bijvoorbeeld Efteling en Walibi, maar ook alle
andere activiteiten die buiten het klaslokaal plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan de
schoolfeesten, theater/film bezoek, schaatsen of snowboarden en andere door een
vakgroep georganiseerde activiteiten. In het (pre)-examenjaar zijn bovendien vaak
incidentele uitgaven nodig die ook hieruit worden bekostigd.
Huur kluisje € 10,00 + € 2,10 BTW
Elke leerling heeft verplicht een eigen kluisje om eventuele waardevolle zaken in op te
bergen. Hiertoe ontvangt de leerling tevens een reglement. De huur van het kluisje
bedraagt € 10,00 per jaar. Bovenop de huur brengen wij € 2,10 BTW in rekening welke
wij afdragen aan de Belastingdienst.

Materialen brugklassen.
In de brugklas ontvangen de kinderen een aantal door de school verstrekte leermiddelen.
Te denken valt hierbij aan de tekendoos met inhoud, een Maerlant schoolagenda,
gymnastiek kleding met het logo van de school en handvaardigheid materiaal. De
werkelijke kosten hiervan worden doorberekend.
Kamp
Aan het begin van het schooljaar gaan de brugklassen op kennismakingskamp. De
leerlingen van het 1e en 2e leerjaar LWOO+ gaan later in het schooljaar op kamp.
Oudervereniging € 12,50
De vereniging heeft een eigen budget dat wordt opgebouwd uit een vrijwillige bijdrage
van de ouders. De oudervereniging betaalt hier o.a. jaarlijks een bijdrage aan diverse
activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas- en kerstviering, een feestelijke diplomauitreiking en fotojaarboek, etc. De commissie is u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.
Om administratieve redenen wordt de bijdrage voor de oudervereniging in één keer
gefactureerd met de overige schoolkosten. Als u geen bijdrage wenst te geven, is het wel
noodzakelijk dit bij ons kenbaar te maken.
U kunt de naam van de leerling en het debiteurnummer zoals op de factuur staat
doorgeven op fin.adm@maerlant.eu onder vermelding: geen bijdrage oudervereniging.
Overige schoolkosten € 45,00
Dit betreft onder andere: printkosten, administratiekosten, diensten en licentiekosten
van de mediatheek, andere niet vak gerelateerde licentiekosten, communicatiemiddelen
en de cultuurkaart.
Gymnasium (klas 2 en 3) € 70,00
Om het jaar wordt er een excursie gemaakt naar Xanten of York. De excursie is
gerelateerd aan de vakken Grieks en Latijn
Gymnasium(klas 4 en 5) € 12,50
Er worden in deze klassen diverse specifieke gymnasium activiteiten georganiseerd, zoals
bijvoorbeeld het bezoek aan een theater met een klassiek thema.
VMBO BB-KB
In de derde en vierde leerjaar VMBO BB-KB worden er vakgerelateerde materialen
verstrekt. De kosten van de materialen en eventueel de (huur van) gereedschappen zijn
afhankelijk van de gekozen richting; het bedrag hiervan vindt u terug op uw factuur.
In het derde leerjaar kunnen leerlingen kiezen het veiligheidsdiploma VCA (€ 65,00) te
behalen.
Examenactiviteiten vakgroep LO € 10,00
Voor alle eindexamenklassen TL, Havo en VWO organiseert de vakgroep LO
sportmodules. De leerlingen kunnen kiezen uit diverse sporten als squash, tennis,
boksen, paardrijden, golf, Zumba, zwemmen, atletiek, enz. Het is een kennismaking met
een breed aanbod sport.
Schoolboeken
Ouders bestellen zelf het boekenpakket voor hun kinderen. U ontvangt een folder waarin
de procedure uitgebreid beschreven wordt. Na inlog is in een persoonlijke klantomgeving
de boekenlijst van de leerling te vinden en kunnen via deze weg de boeken besteld
worden. Aan het eind van de vakantie wordt het boekenpakket via de post aan huis
afgeleverd. Ons reglement m.b.t. de boeken kunt u lezen op onze website. Op de site
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) kunt u meer
informatie vinden over de regeling voor de gratis schoolboeken.

Buitenlandse reizen.
In de 3e klassen van het VMBO de 4e klas Havo en 5e klas VWO wordt er een
buitenlandse reis met verschillende bestemmingen aangeboden. De kosten zijn
afhankelijk van de bestemming, het vervoer en de duur van de aangeboden reis.
U ontvangt hiervoor een aparte factuur.
Algemene afspraken
Factuuradres
De factuur wordt verstuurd naar het huisadres waar de leerling woonachtig is. Vanaf
heden zullen wij voor het versturen van de facturen steeds meer gebruik gaan maken
van het mailadres van de ouder(s). Wij houden de ouder/verzorger waarbij de leerling
woont verantwoordelijk voor de betaling. Mocht de factuur door een ander persoon of
stichting betaald worden dan verzoeken wij u dringend deze zelf door te sturen en
controle te houden over de betaling.
Betalingsregeling
Mocht u genoodzaakt zijn om een betalingsregeling af te sluiten, kunt u altijd een
verzoek indienen bij onze afdeling financiën.
Geeft u in het verzoek de reden van de betalingsregeling aan en binnen welke termijn u
wel kunt betalen. Verder is het belangrijk de naam van de leerling en het
debiteurnummer zoals aangegeven staat op de factuur te vermelden.
U kunt het bericht sturen naar fin.adm@maerlant.eu onder vermelding: verzoek
betalingsregeling.
Voor meer informatie rondom financiën kunt u terecht op onze website of kunt u contact
opnemen met de afdeling financiën: fin.adm@maerlant.eu

