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Beste ouders/verzorgers, 

 
Voor het nieuwe schooljaar willen we als school graag een aantal activiteiten voor de leer-
lingen organiseren die niet allen leuk zijn om te doen maar ook leerzaam. We krijgen daar 

als school geen geld voor van de overheid en hebben daarvoor een bijdrage nodig van u 
als ouders/verzorgers. Met dit schrijven willen wij u graag informeren wat we als school 
doen met de bijdrage. 
 

In onderstaande overzicht staan de kosten vermeld, gekoppeld aan de activiteiten. 
 

Omschrijving VOB 
schooljaar 2021-2022 
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Leerjaar/klas:    1e     2e     3e     4e     3e     4e 

Sport en overige activiteiten €   15,= €  24,= €  24,= €  24,= €  24,= €  24,= 

Schaatsdag Jaap Edenbaan €   10,= nvt nvt nvt nvt nvt 

Excursies *1 €   32,50 € 32,50 € 32,50 € 32,50 €  32,50 €  32,50 

Kamp *2 € 118,= nvt nvt nvt nvt nvt 

Specifieke beroepskleding/schoenen*3 nvt nvt nvt nvt €  62,= nvt 

Beroepsmateriaal t.b.v. opleiding nvt nvt €  60,= €  60,= €  60,= €  60,= 

TOTAAL € 175,50 € 56,50 € 116,50 € 116,50 € 178,50 € 116,50 

*1 Dit bedrag staat niet op de rekening, u dient deze kosten contant op school te betalen, vooraf   
     gaand aan de excursie, bedrag is onder voorbehoud, kan iets hoger of lager uitvallen. 
*2 De rekening voor het kamp 1e klas krijgen de ouders voor aanvang kamp ovb in juni 2022. 
*3 De rekening voor beroepskleding krijgt u apart na de zomervakantie, bedrag is onder voorbehoud,    
    kan iets hoger of lager uitvallen. 
 

Voor de meeste activiteiten bestaan de kosten uit vervoerskosten, toegangsbewijs en een 
frisdrank. Als de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald is dan volgen de leerlingen, tijdens 

de activiteiten, vervangende les op school. 
 
Deze kosten zijn niet verplicht maar indien u deze kosten niet betaald, kan uw kind niet 
deelnemen aan deze leuke activiteiten.  

 
De rekening voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u in 

september 2021.  
 
Als u vragen of opmerkingen hebt over de vrijwillige ouderbijdrage, kunt u deze per e-mail 
zenden naar; info@brederoberoepscollege.vova.nl 
 
Hoogachtend, 

 
de heer M. Franzen  
Schooldirecteur 

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van onze huidige en toekomstige leerlingen  

van het Bredero Beroepscollege 

Onderwerp:  vrijwillige ouderbijdrage(VOB) schooljaar 2021-2022 

mailto:info@brederoberoepscollege.vova.nl

