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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Met deze brief willen we u informeren over de schoolkosten in het schooljaar 2021-2022.  
 
Het bedrag dat de school van de overheid ontvangt, is helaas niet groot genoeg om naast de 
lessen activiteiten voor uw zoon/dochter te organiseren en te betalen. Toch vinden wij het 
van groot belang dat onze leerlingen deze activiteiten aangeboden krijgen, omdat het naast 
het vergroten van hun kennis en kunde bijdraagt aan een positief schoolklimaat. Met uw 
bijdrage kunnen we het onderwijs voor uw kind dus aantrekkelijker, leuker en beter maken. 
Daarom vragen wij u een vrijwillige ouderbijdrage. Over de besteding wordt verantwoording 
afgedragen aan de oudergeleding van de MR. 
 
Wij maken gebruik van het online facturatiesysteem WIS Collect. U ontvangt per mail 
een overzicht van alle kosten. U kunt dan zelf aangeven voor welke facturen u wilt 
betalen. Betalen kan heel eenvoudig via IDEAL of via een overboeking. U krijgt een 
email met een link voor WIS Collect. Kijk voor meer informatie over WIS Collect op de 
website van de school bij financiële zaken 
 
a. algemene kosten         € 45,-- 
 
b. speciale kosten          € 20,-- 

 
c. bijdrage CJP cultuurkaart       €   5,-- 

 
Totale bijdrage:  € 70,-- 

 
a. algemene kosten 

Het bedrag voor de algemene kosten is vastgesteld op € 45. Compaen besteedt dat bedrag 
aan activiteiten in en buiten school, verplichte onderwijskundige excursies, kopieerkosten, 
kosten voor licenties, activiteiten met de mentor en projecten.  
 

b. speciale kosten 
Dit bedrag wordt door Compaen besteed aan bijzondere activiteiten als het schoolfeest voor 
brugklassen, het kerstgala, de diploma-uitreiking in het Zaantheater, het jaarboek voor de 
gediplomeerden, etc. 
 

c. bijdrage CJP cultuurkaart 
Door uw bijdrage kan de school de leerlingen een cultuurkaart geven. Daarmee kunnen ze 
mooie voorstellingen bezoeken en krijgen ze korting op film, kleding, reizen, etc. Meer 
informatie kunt u vinden www.cjp.nl 
 
We hopen dat we u met deze brief en de informatie op onze website www.compaenvmbo.nl 
goed hebben geïnformeerd over het belang van de ouderbijdrage voor de school.  

z.o.z 

http://www.compaenvmbo.nl/


 
Naast de vrijwillige ouderbijdrage verzoeken wij u rekening te houden met nog een aantal 
uitgaven: 
 

d. basismaterialen, sportkleding en werkkleding/gereedschap 
Bij een aantal lessen moeten leerlingen werkkleding (beroepsgerichte vakken) dragen. De 
kosten hiervan zijn voor uw rekening.  
 

 leerjaar Kosten 

Onderbouw 1 en 2 Basismateriaal 
(tekenspullen/rekenmachine/schrijfmaterialen/schriften)  

HBR 3 Werkkleding  ca. €  160,-- 

BWI 3 Werkkleding/ Gereedschap  ca. €160,--  

Zorg & Welzijn 3 Werkkleding + materialen en producten  ca. € 65,--  

 
 

e. kluisje 
Leerlingen hebben de mogelijkheid een kluisje te huren om tijdens hun schooltijd spullen 
veilig in op te slaan. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) en de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) 
gebruiken leerlingen hetzelfde kluisje. Bij de start van het 1e en 3e jaar betalen leerlingen de 
huur voor 2 jaar (€ 20,--). U vindt de factuur ook in ons facturatie systeem, WIS collect. 
 

f. Schoolreizen  
Voor de verschillende leerjaren worden vrijwillige schoolreizen georganiseerd 
waarvoor u uw kind kunt aanmelden. Daarover ontvangt u later in het schooljaar 
informatie. Voor het komende schooljaar gaat het om de volgende reizen: 

 
Leerjaar schoolreis    periode   verwachte kosten 
1  schoolkamp    juli   ± € 115,-- 
2  Efteling/Walibi    juli   ± €   30,-- 
3  Eindejaarsreizen buitenland  juli   ± € 250,-- 
4  Berlijn (alleen TL)   april   ± € 300,-- 
 
Het is wettelijk bepaald dat de financiële bijdrage aan deze activiteiten vrijwillig is.  Als u niet 
betaalt wordt uw zoon/dochter niet van deze reis uitgesloten. De reis zal, als ouders niet 
betalen echter in zijn geheel niet door kunnen gaan. 
Of deze reizen daadwerkelijk gepland gaan worden, hangt in 2021-2022 ook nog af van de 
ontwikkelingen van het Coronavirus. 
 
Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de administratie van onze 
school, telefoonnummer 075 612 63 03.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Dhr. H. van Benthem 
Directeur Compaen VMBO 


