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Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Bredero Beroepscollege 

 

Onderwerp: vrijwillige ouderbijdrage 

 

Geachte ouder, verzorger, 

U heeft van ons een brief over de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. 

In deze brief is helaas een fout ingeslopen. 

De tekst hieronder is de tekst die er had moeten staan. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken. Toch zijn 

er een aantal voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar 

die we wel heel belangrijk en leuk vinden.  

Wij willen benadrukken dat een kamp en een bezoek aan museum, of andere 

excursies het schooljaar nèt dat extra’s geeft. Dat is niet te realiseren zonder 

uw bijdrage. Uit ervaring weten wij hoe belangrijk deze activiteiten voor uw kind 

zijn en hoeveel plezier leerlingen hieraan beleven. Ze dragen bij aan een onver-

getelijke schooltijd! 

Op dit moment is nog niet duidelijk onder welke voorwaarden we met elkaar op 

reis kunnen. Wanneer dit bekend is, zullen we een (nieuwe) datum plannen om 

op reis te gaan. 

Uitgaven 

Als het voor u lastig is om de ouderbijdrage te betalen neemt u dan contact op 

met de teamleider. Met de school kunnen afspraken gemaakt worden over (ge-

spreide) betaling.  

Voor meer informatie verwijs ik u naar de schoolgids, hoofdstuk 6. Deze staat 

op de website. www.brederoberoepscollege.nl 

De kosten vindt u op de volgende bladzijde. 

Met vriendelijke groet, 

                 

mevrouw A. El Kharrim     mevrouw M. Thijssen 

teamleider onderbouw      teamleider bovenbouw    

http://www.brederoberoepscollege.nl/
http://www.brederoberoepscollege.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat om de volgende kosten: 

Omschrijving VOB 

schooljaar 2021-2022 

 

  

D&P/              

E&O/ 

D&O 

  

D&P/              

E&O /  

D&O 

 

PIE/ 

BWI 

PIE/ 

BWI 

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, voorafgaand 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 en is, onder voorbehoud  in juni 2022. 

*3 De rekening voor beroepskleding krijgt u apart na de zomervakantie, bedrag is onder voorbehoud, kan iets hoger of lager       
    uitvallen.   

 


