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ouders en verzorgers van leerlingen Hubertus & Berkhoff
Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage
17-07-2018
Amsterdam

Geachte ouders en verzorgers,

Met deze brief informeren wij u over de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken die de school aan uw zoon of
dochter ter beschikking stelt. Toch zijn er een aantal voorzieningen en activiteiten die de overheid
niet betaalt, maar die de school wel belangrijk vindt voor het onderwijs van uw kind.
Wij willen benadrukken dat veel zaken die het onderwijs nèt dat extra’s geven, niet te realiseren zijn
zonder uw bijdrage. Met uw bijdrage kunnen wij die waardevolle en feestelijke activiteiten, zoals o.a.
de kerst activiteit, de schoolfeesten* en het dagje naar Walibi, blijven aanbieden aan uw dochter of
zoon. Uit ervaring weten wij hoe belangrijk deze activiteiten voor uw kind zijn en hoeveel plezier
leerlingen hieraan beleven. Ze dragen bij aan een onvergetelijke schooltijd! *deze gaan via losse
kaartverkoop.
Helaas kunnen leerlingen niet aan deze activiteiten meedoen als er geen ouderbijdrage is betaald.
Als het voor u lastig is om de ouderbijdrage te betalen neemt u dan contact op met de directie. Met
de school kunnen afspraken gemaakt worden over gespreide betaling.
Voor wat betreft de bedrijfskleding geldt dat, u deze kleding zelf heeft besteld via;
Determeyer/Jane & Barnie Bedrijfskleding. Ook de betaling hiervan regelt u zelf met deze firma.
Wij vragen u deze overeenkomst en de bijgevoegde machtiging op de eerste schooldag van uw
kind ondertekend mee te geven en te laten overhandigen aan de mentor. Heeft u vragen over deze
overeenkomst dan kunt u contact opnemen met de school via het volgende mailadres:
s.jonker@hubertusberkhoff.vova.nl

Met vriendelijke groet,

Dhr. R. Versteeg
Directeur
Hubertus & Berkhoff
De Culinaire Vakschool

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage
Dhr. R. Versteeg, directeur Hubertus & Berkhoff, de Culinaire Vakschool te Amsterdam en

de heer/mevrouw

……………………………………………………………………………………………………………
(naam ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger)

van

……………………………………………………………………………………………………………
(naam leerling)

klas

……………………………………………………………………………………………………………

wonende te

……………………………………………………………………………………………………………
(woonplaats)

zijn met elkaar overeengekomen dat de school de onderstaande aangekruiste activiteiten aanbiedt aan de
leerling en dat de ouders/verzorgers het betreffende bedrag hiervoor aan de school zullen betalen.
Activiteiten schooljaar 2018/2019

kosten

bijdrage*

Artis (meerdere keren)

Alleen klas 1

€ 10,00

ja/nee

Kerst activiteit

Alleen klas 1

€ 10,00

ja/nee

Walibi

Klas 1

€ 35,00

ja/nee

Fun Forest

Klas 2

€ 15,00

ja/nee

Bijdrage Ouder en leerlingenraad

voor alle klassen

€ 10,00

ja/nee

Bijdrage voor TTO leerlingen

Klas 1, 2 en 3 TTO

€ 80,00

ja/nee

* u kunt aangeven voor welke activiteiten u een bijdrage geeft.
Een verdere specificatie van bovengenoemde bedragen kunt u vinden op www.hubertusberkhoff.nl/schoolgids.
Wij verzoek u het bedrag voor 1 oktober 2018 over te maken op banknummer NL38.INGB.065.50.15.310 ten
name van Hubertus & Berkhoff te Amsterdam onder vermelding van de naam en de klas van uw kind.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het schooljaar 2018-2019

Aldus overeengekomen en opgemaakt te Amsterdam, juli 2018

………………………………………………………………………….
(handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger

…………………………………………………………….
(handtekening schooldirectie)

