Sector mavo/havo/vwo
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
van klas havo en vwo 2,3 (schooljaar 2022/2023)
Emmen, juli 2022
Betreft: begin nieuwe schooljaar
Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij brengen wij enkele zaken die van belang zijn voor het begin van de nieuwe cursus onder uw
aandacht.
1.

Eerste schooldag na de zomervakantie
Maandag 29 augustus 2022 verwachten wij de leerlingen van havo en vwo, leerjaar 2 en 3
om 14.45 uur in de Marke. Zij zullen daar kennis maken met hun (nieuwe) mentor. Het rooster
daarvoor krijgen jullie uiterlijk vrijdag 26 augustus per mail. We proberen zoveel mogelijk de
klassen te houden zo als ze nu zijn, maar dat lukt helaas niet overal.

2.

Verbruikersvergoeding
Omdat onze school meer kwaliteit wil bieden dan op basis van de rijksvergoeding mogelijk
is, vragen we de ouders om als bijdrage in de kosten voor een aantal voorzieningen een
zogenaamde verbruikersvergoeding te betalen. De huidige bijdrage is € 53,00 per jaar per
leerling.
Deze gelden worden besteed aan onder andere:

•
•
•

School- en
ongevallenverzekering.
Ouder- en voorlichtingsavonden.
Bijdrage in de kosten van toezicht
en veiligheid.

•
•
•

Sportdagen.
Afscheidsgeschenk geslaagden.
Vieringen.

De overheid vindt dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook als ouders niet
in staat zijn om de gevraagde vergoeding aan de school te betalen. De verbruikersvergoeding
is daarom vrijwillig. Toch willen we een beroep op u doen – als u de bijdrage kunt missen om de extra voorzieningen die we aanbieden mogelijk te blijven maken.

3.

Verzekeringen
Voor alle leerlingen van het Hondsrug College is een ongevallenverzekering afgesloten. Deze
verzekering dekt het risico van ongevallen:

•
•
•

Tijdens de heen- en terugreis naar en van school.
Tijdens het verblijf op school, op sportvelden, in gymnastieklokalen, in het zwembad
onder schooltijd en onder toezicht van het onderwijzend personeel.
Tijdens schoolreizen, excursies, werkweken, schoolfeesten, op voorwaarde dat er
toezicht is door het onderwijzend personeel.

4.

Buitenschoolse activiteiten w.o. excursies en werkweken
In de jaarplanning worden diverse buitenschoolse activiteiten opgenomen, zoals
klassenavonden, excursies e.d. waarvoor in principe een kostendekkende bijdrage van de
leerlingen wordt gevraagd. Aan het begin van het schooljaar wordt u hierover nader
geïnformeerd.

5.

Tenslotte
Vanaf maandag 22 augustus a.s. is de school weer telefonisch bereikbaar. Wij wensen u van
harte een goede vakantie en voor de leerlingen alvast een goede start in het nieuwe
schooljaar.

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

