Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
van MAVO 3 (cursusjaar 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 schooldag na de zomervakantie
Maandag 26 augustus a.s. verwachten we de leerlingen van mavo-3 om 13.00 uur in
gebouw de Brink. We openen dan gezamenlijk het cursusjaar, waarna de mentor met de nieuwe
klas kennis maakt.
De lessen beginnen op dinsdag 27 augustus 2019.

2.

Digitale boeken
De toegang tot de digitale boeken wordt uiterlijk vrijdag 23 augustus 2019 via de e-mail van de
leerling toegezegd. De leerling krijgt dan een instructie om de boeken in de app te
downloaden. Graag willen we dat dit installeren en downloaden thuis gebeurt om een vlotte
start te realiseren en het netwerk van de school te ontlasten.

3.

Kosten van leermiddelen
Afhankelijk van de te volgen opleiding moeten er, naast de iPad en de boeken (die door de school
gratis in bruikleen worden gegeven), soms extra leer- en hulpmiddelen worden gebruikt (zoals
bijvoorbeeld een grafische rekenmachine vanaf leerjaar 4 havo en vwo). Voor zover extra leeren hulpmiddelen noodzakelijk zijn (ouders/verzorgers ontvangen hierover t.z.t. nadere
informatie), zijn de kosten van aanschaf voor rekening van de ouders/verzorgers.

4.

Zelf aan te schaffen leer- en hulpmiddelen
Hierna volgt een lijstje van leer- en hulpmiddelen, die de leerlingen zelf moeten aanschaffen en
die uiteraard ook hun eigendom blijven. Voor zover dat nog niet gebeurd is, moet aanschaf voor
het begin van het schooljaar plaatsvinden.
•
Een goede schooltas.
•
Een goede balpen of vulpen, potlood en vlakgum.
•
Schriften en/of multomappen (in overleg met docent).
•
Snelhechters en papier (in overleg met docent).
•
Passer, liniaal van 30 cm, geodriehoek.
•
Rekenmachine: Casio FX-82MS (o.a. verkrijgbaar bij de Hema voor € 10,00),
•
Woordenboeken (in overleg met docent).
•
Shirt en gymbroek of turnbroek.
•
Binnen-gymschoenen met lichtgekleurde zolen (dus geen zwarte zolen).

5.

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.
6.

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.

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.

Werkweken
Voor de leerlingen van klas 3 mavo/mavo+ (samen met klas 3 vakcollege) organiseert de school
een werkweek naar verschillende plaatsen in en buiten Nederland.
De kosten van deze werkweken zijn verschillend. U ontvangt zo spoedig mogelijk informatie
over de werkweken, die aan het eind van het schooljaar 2019/2020 zullen plaatsvinden. (Het
bedrag voor deze reizen kan in gedeelten worden betaald.)

9.

Ten slotte
Vanaf maandag 19 augustus 2019 is de school weer telefonisch bereikbaar.
Wij wensen u van harte een goede vakantie toe en voor de leerlingen alvast een goede start in
het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
G. Bossenbroek, directeur mavo/havo/vwo

