
 
 

 
 
 

 
 
 

Bijlage:  
Specificatie bij de schoolovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage  Stella Maris College  2020-2021 
 
 
 
Hieronder kiest u voor: 1 Totaalpakket of 2 Keuzepakket 
 
 

Pakket 1 = Totaalpakket     

 bedrag 

keuze 
s.v.p. 

aankruisen 

1. Gebruik op school van woordenboeken, atlassen, leesboeken, koptelefoons 
van school. (Je hoeft dan je eigen atlas, woordenboeken niet elke les, maar 
alleen voor zover nodig alleen bij toetsen of proefwerken mee te brengen) 

2. Cultuurkaart* 
3. Gebruik van overall / lab jas / veiligheidsschoenen / veiligheidsbril / 

keukenkleding etc. in diverse verschillende lessen 
4. Kosten sportdag  
5. Kosten oudervereniging en kosten leerlingenraad 
6. Kluisje: gebruikersvergoeding  

    

    

    

€ 75,00 O 

    

    

    

   

7. Borg kluisje (eenmalig voor nieuwe leerlingen) € 15,00 O 

   

   

Pakket 2  = Keuzepakket     

    bedrag 

keuze 
s.v.p. 

aankruisen 

   

1. Gebruik op school van woordenboeken, atlassen, leesboeken, koptelefoons 
van school. (Je hoeft dan je eigen atlas, woordenboeken niet elke les, maar 
alleen voor zover nodig alleen bij toetsen of proefwerken mee te brengen) 

   € 20,00 O 

2. Cultuurkaart* € 12,50 O 

3. Gebruik van overall / lab jas / veiligheidsschoenen / veiligheidsbril / 
keukenkleding etc. in diverse verschillende lessen 

€   7,50 O 

4. Kosten sportdag €   7,50 O 

5. Kosten oudervereniging en kosten leerlingenraad €   7,50 O 

6. Kluisje: gebruikersvergoeding      € 20,00 O 

   

7. Borg kluisje (eenmalig voor nieuwe leerlingen) € 15,00 O 



 
* Cultuurkaart:  Deze kaart geeft korting op diverse culturele manifestaties. De leerlingen die het vak 
CKV volgen, krijgen een persoonlijke bijdrage vanuit deze cultuurkaart, van € 15,-  om (verplichte) 
voorstellingen te bezoeken. 
 
Bijzondere activiteiten 
 
Graag attenderen we u erop dat er voor bijzondere activiteiten mogelijk aparte kosten in rekening 
kunnen worden gebracht. U kunt hierbij denken aan: sport-oriëntatie voor de examenklassen, 
schoolreizen en dagexcursies, enz. 
Hierbij wordt ook een gratis alternatief aangeboden.  
 
Uiteraard hebben wij als school enkele verzekeringen afgesloten, te denken aan: 
scholierenongevallenverzekering, schoolreis- en excursieverzekering, aansprakelijkheidsverzekering. 
Voor meer informatie over de voorwaarden, zie het hoofdstuk Verzekeringen in de schoolgids. 
 


