Sector havo/vwo
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen
van klas h4 en h5 (schooljaar 2019/2020).
Emmen, juli 2019
Betreft: begin nieuwe schooljaar
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 schooldagen na de zomervakantie
Op maandag 26 augustus worden de leerlingen van de nieuwe havo-4,5 om 13.15 uur
verwacht in de schoolzaal van de Marke. Het schooljaar zal dan met hen worden
geopend. Na de opening gaan de leerlingen met hun mentor mee naar een lokaal voor
kennismaking en overleg.
De leerlingen van de nieuwe havo-4 halen vervolgens hun boeken op:
o Havo-4: achternaam A t/m L vanaf 13.30 uur, lokaal M315
o Havo-4: achternaam M t/m Z vanaf 13.30 uur, lokaal M314
o Havo-5: achternaam A t/m L vanaf 13.30 uur, lokaal M302
o Havo-5: achternaam M t/m Z vanaf 13.30 uur, lokaal M301
De lessen beginnen op dinsdag 27 augustus 2019, 8.35 uur.

2.

Boeken
Vanaf het schooljaar 2009 – 2010 ontvangt elke school voor voortgezet onderwijs extra
subsidie ter dekking van de kosten van studieboeken en werkboeken. De school is verplicht
de boeken gratis ter beschikking te stellen aan de leerlingen.
De bekostiging van het Ministerie van OC&W houdt er rekening mee, dat studieboeken
meerdere jaren worden gebruikt. Van belang is daarom dat leerlingen zorgvuldig met de
gebruikte of nieuwe studieboeken omgaan.
Wij vragen van leerlingen derhalve dat de studieboeken met stevig kaftpapier worden gekaft
ter voorkoming van schade aan de boeken. De leerling is verantwoordelijk voor de hem/haar
uitgereikte boeken.
Bij beschadiging of verlies van studieboeken worden de kosten hiervan verhaald op de
betrokken leerling.
Afhankelijk van de te volgen opleiding moeten er, naast de boeken, soms extra leer- en
hulpmiddelen worden gebruikt (zoals bijvoorbeeld een grafische rekenmachine vanaf
leerjaar vier (havo en vwo)). Voor zover extra leer- en hulpmiddelen noodzakelijk zijn
(ouders/verzorgers ontvangen hierover te zijner tijd nadere informatie), zijn de kosten van
aanschaf voor rekening van de ouders/verzorgers.

3.

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.

Deze verbruikersvergoeding is niet verplicht. De minister vindt namelijk dat het onderwijs
voor iedereen toegankelijk moet blijven en dat extra heffingen daarvoor een belemmering
kunnen vormen. Zij is echter ook van mening dat ouders die geen verbruikersvergoeding
betalen, geen beroep kunnen doen op de voorzieningen die daaruit gefinancierd worden. Zo
ligt het wettelijk.
Onze school wil graag een bepaald kwaliteitsniveau handhaven, maar dan ook voor alle
leerlingen. Daarom vragen wij de ouders vriendelijk, maar dringend deze vrijwillige
verbruikersvergoeding te betalen. Daar de school de ouders niet verplicht deze
verbruikersvergoeding te betalen, is wettelijk geen officiële overeenkomst noodzakelijk.
4.

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.

5.

Tegemoetkoming studiekosten
Leerlingen die 18 jaar worden kunnen in de meeste gevallen een tegemoetkoming scholieren
aanvragen. De decaan kan hierover informatie geven of kijk op:
https://duo.nl/particulier/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkomingaanvragen.jsp

6.

Informatieavonden
16 september voor havo 5 en vwo 6 (ouders en leerlingen)
17 september voor havo 4 en vwo 4 (ouders)
23 september voor vwo 5 (ouders)

7.

Buitenschoolse activiteiten w.o. excursies en werkweken
In de jaarplanning worden diverse buitenschoolse activiteiten opgenomen, zoals
klassenavonden, excursies en werkweken e.d. waarvoor in principe een kostendekkende
bijdrage van de leerlingen wordt gevraagd.

8.

Ten slotte
Vanaf maandag 19 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,
G. Bossenbroek,
sectordirecteur

