Toelichting op de algemene ouderbijdrage 2019-2020
Het reguliere onderwijsprogramma wordt ook bij het Amadeus Lyceum door de overheid
bekostigd. De uitgaven t.b.v. leermiddelen en schoolboeken worden gefinancierd uit de Wet
‘gratis schoolboeken’. Voor aanvullende activiteiten en voorzieningen wordt er een vrijwillige
ouderbijdrage in rekening gebracht. Deze is als volgt opgebouwd:
2019-2020
Kluis
Verbruiksmateriaal ateliers en BINAS-lokalen
Schoolbrede activiteiten
Pas multifunctionals (printers, kopieerapparaten)
Totaal

Leerjaar 1
€ 10,-€ 10,-€ 40,-€ 30,-€ 90,--

Vanaf lj. 2
€ 10,-€ 10,-€ 40,-€ 0,-€ 60,--

Kluis
Elke leerling kan gebruik maken van een persoonlijke kluis, waarin schoolspullen en
privéeigendommen gedurende schooltijd kunnen worden opgeborgen. De kluis is gesitueerd in
of nabij het domein waar de leerling les heeft. Jaarlijks worden de kluisnummers opnieuw
toegekend. Voor het gebruik van de kluis wordt € 10,-- via de schoolkosten gevraagd. Bij verlies
van een sleutel wordt € 15,-- in rekening gebracht om een nieuw slot te kunnen plaatsen.
Verbruiksmaterialen
Voor het gebruik van voorzieningen in o.a. de kunstateliers en de BINAS-lokalen wordt € 10,-gevraagd. Het gaat dan om een aandeel in de kosten van materialen die niet via de wet gratis
leermiddelen door de overheid worden bekostigd, zoals bijvoorbeeld tekendozen, verf en
penselen, reageerbuizen, lampjes ed.
Schoolbrede activiteiten
Voor algemene schoolactiviteiten aanvullend op het reguliere aanbod, wordt jaarlijks een
bedrag van € 40,- gevraagd. Van dit bedrag worden de volgende zaken betaald:
Omschrijving
Introductie- en eindactiviteit, schoolfeesten, gala
Culturele activiteiten (museum ed.)
Sportactiviteiten (schaatsen ed.)
Vieringen (pasen, sint, kerst)
Collectieve reisverzekering excursies ed.
Activiteiten van de ouderraad
Totaal

€ 15,-€ 5,-€ 5,-€ 12,-€ 1,-€ 2,-€ 40,--

Pas Multifunctionals
Alle leerlingen krijgen in hun eerste schooljaar een pas waarmee prints en kopieën kunnen
worden gemaakt. Wij vagen hiervoor € 15,-. Om ervoor te zorgen dat de printpas direct te
gebruiken is, wordt op de pas van nieuwe brugklasleerlingen een printbundel ter waarde van €
15,- gezet. Wanneer het tegoed op is, kan de pas worden opgewaardeerd.

