
 
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
 
 
 
 
 
Wormerveer, juli 2017 
 
 
Betreft: programma 1e schooldagen en nota  
Kenmerk: 1617-020-190 
 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer,  
 
Met deze brief informeren wij u over het programma van de eerste schooldagen en de 
kosten die wij in rekening brengen voor het schooljaar 2017-2018. 
Bovenaan deze brief (onder het adres) staat de klas vermeld waarin uw kind is geplaatst. 
 
Programma  eerste schooldagen 
Wij verwachten alle leerlingen maandag 4 september a.s. op school op de volgende tijden: 
 
Klas OSA, 1a, 1b, 1c en 1d,   12.00 uur  
Klas 1e, 1f,  2a, 2b en 2c    13.00 uur 
Klas 2d, 2e en 2f    14.00 uur  
 
De leerlingen krijgen dan alle benodigde informatie (o.a. het lesrooster), de boeken worden 
uitgereikt en er wordt een schoolfoto gemaakt. Het programma duurt voor iedere klas 
ongeveer een uur. 
 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind het volgende bij zich heeft:  

 balpen 

 schoolagenda 

 stevige tas voor de boeken 
 
Dinsdag 5 september a.s. wordt het eerste en tweede lesuur gegeven door de mentor. 
Daarna is er les volgens het lesrooster. 
 
Kosten schooljaar 2017-2018 
De overheid heeft besloten een vergoeding voor leermiddelen in het voortgezet onderwijs 
aan de scholen te verstrekken. Dit betekent dat de school u geen boeken zal laten betalen, 
behalve als de leerling een boek kwijt raakt of beschadigd heeft. De tekstboeken en 
werkboeken, evenals de atlassen en woordenboeken voor gebruik op school, worden door 
ons aangeschaft.  
            z.o.z. 
 
 
Nota 



Bijgaand ontvangt u de jaarnota voor het komend schooljaar. U kunt ervan uitgaan dat dit de 
enige rekening zal zijn die u gedurende het hele jaar krijgt.  
Met nadruk willen wij stellen dat de vergoeding die wij van de overheid ontvangen, lang niet 
voldoende is om de kosten te dekken van aantrekkelijke activiteiten. De zaken die op de nota 
vermeld staan vinden wij van groot belang om leerlingen een boeiend schooljaar te bieden. 
 
De samenstelling van het bedrag van de algemene kosten op de nota is als volgt: 

- kluisjeshuur    - drukwerk 
- elektronische leeromgeving  - abonnementen 
- portokosten    - EHBO   
- telefoon    - sportevenementen 
- kopiëren    - verzekeringen 

 
Uw bijdrage, hoewel niet verplicht, is broodnodig om de genoemde activiteiten te kunnen 
realiseren. Bovendien vinden wij dat leerlingen waarvoor wel betaald is, recht hebben op de 
genoemde zaken. Dat betekent dat, indien het bedrag door u niet is voldaan, uw 
zoon/dochter zal worden uitgesloten van een aantal activiteiten en in plaats daarvan een 
programma op school krijgt aangeboden. We hopen natuurlijk dat alles voor alle leerlingen 
gewoon doorgang kan vinden. 
 
We vertrouwen erop dat uw kind een leuk en leerzaam schooljaar tegemoet zal gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
H.A. van Benthem 
Directeur Saenstroom opdc 
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