Schoolkosten
Wij vragen u hieronder aan te kruisen wat voor u geldt.
Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig. Met uw bijdrage betalen we activiteiten voor leerlingen, die niet door
de overheid bekostigd worden. Het gaat hierbij om excursies, vieringen, sportdagen en dergelijke. In
de medezeggenschapsraad legt de school verantwoording af over de besteding van het geld.
 Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 bedraagt € 40,--.
Werkkleding
Nieuwe leerlingen en leerlingen die geen (passende) werkkleding hebben, zijn verplicht om bij de
conciërge nieuwe werkkleding te bestellen. Dit is nodig om de praktijklessen te kunnen volgen. Na
betaling van de kosten door ouders, krijgen de leerlingen via school de werkkleding.
 Het totale pakket werkkleding voor de praktijkvakken bedraagt € 112,00 (€ 118,00 indien u
t-shirts met lange mouwen bestelt).
Losse werkkleding:
 Kookshirt
 Kookshirt met lange mouw
 Tuinoverall
 T-shirt groen en techniek
 T-shirt groen en techniek lange mouw
 Werkschoenen horeca
 Werkschoenen groen/techniek

€ 12,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 36,00
€ 27,00

Kluis
 Verplicht huur kluis € 10,-- per jaar en eenmalig € 5,-- waarborgsom voor de sleutel (totaal
€ 15,--).
Betaling
U kunt op 2 manieren betalen:
- contant op de eerste schooldag bij de conciërge óf
- het bedrag overmaken naar NL06 ABNA 058.42.18.842 t.n.v. Stichting Praktijkonderwijs Nijmegen
onder vermelding van ouderbijdrage/werkkleding/kluis en de naam van uw kind.
U kunt er ook voor kiezen om een deel contant te betalen en een deel van het bedrag over te maken.
Indien u gebruik wilt maken van een betalingsregeling, kunt u contact opnemen met mevr. De Winter
van de schooladministratie. Telefoonnummer 0485-577459, e-mailadres
ingrid.dewinter@procollege.nl
In het 2e gedeelte van het schooljaar vragen wij een extra bijdrage voor een schoolreis/buitenlandse
reis. Deze worden niet vanuit de ouderbijdrage betaald.
Naam Leerling:
……………………………
Handtekening ouders: ……………………………
Boxmeer, datum
……………………………

Graag 1 exemplaar ondertekend inleveren in 1e schoolweek.

