
Overzicht ouderbijdrage Penta Rozenburg schooljaar 2022-2023

Vrijwillige ouderbijdrage

Omschrijving Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5

Algemene schoolkosten 95,00€             95,00€         95,00€        95,00€       95,00€      

Dagexcursies/ projecten* 45,00€             20,00€         65,00€        40,00€       40,00€      

Huur kluisje (7,50 euro borg sleutel in leerjaar 1) 22,50€             15,00€         15,00€        15,00€       15,00€      

Aanschaf tekenspullen (wordt t/m klas 3 gebruikt) 28,75€             

Totaal: 191,25€          130,00€       175,00€      150,00€     150,00€    

Solidariteitsbijdrage**(vrijwillige keuze) 5,00€               5,00€           5,00€          5,00€         5,00€        

Schoolreisjes, overige excursies en kampen (vrijwillige keuze per activiteit en kosten worden bij doorgang gefactureerd)

Dagexcursie Duinrell leerjaar 1 30,00€             

Outdoor Brielle + barbecue leerjaar 3 € 25,00

Werkweek Gemert leerjaar 2 215,00€       

Wintersportreis Oostenrijk (Tirol) 420,00€       420,00€      420,00€     420,00€    

Schaatsen Uithof*** 17,00€             17,00€         17,00€        17,00€       17,00€      

Skiën of snowboarden Uithof*** 34,00€       34,00€      

Marathon van Rotterdam (KidsRun) 7,50€               7,50€           7,50€          7,50€         7,50€        

Kerstreis Aken (Duitsland) leerjaar 3 30,00€        

Workshop waterskien (voor leerlingen BSM havo 4 of 5) 25,00€       25,00€      

Workshop surfen (leerlingen BSM havo 4 of 5) 25,00€       25,00€      

Disneyland + bezoek Parijs leerjaar 4 + 5 225,00€     225,00€    

Totaal: 250,75€          794,50€      679,50€     908,50€    908,50€   

(**) Deze bijdrage wordt gebruikt als aanvulling op werkweek- en excursiekosten ten behoeve van leerlingen die hier anders niet aan zouden kunnen deelnemen

(***) Keuze tussen schaatsen, skien of snowboarden voor de leerlingen ui klas 4 en 5

Overzicht leermiddelen die de leerling zelf moet aanschaffen en vóór de eerste schooldag in bezit moet hebben:

• Prisma woordenboeken: Nederlands, Nederlands-Engels, Engels-Nederlands;

• schoolagenda;

• passer (van goede kwaliteit);

• liniaal (min. 20 cm);

• geodriehoek;

• rekenmachine (wij adviseren de Texas Instuments);

• minimaal 10 schriften met lijntjes, 3 schriften met vierkante ruitjes (10 mm, beslist geen rechthoekige vakjes);

• potloden HB en 2H, schrijfgerei en gum;

• puntenslijper, schaartje en lijmstift;

• etui;

• paar gymschoenen (ook voor buitengym).

Ook dit schooljaar maken wij voor de inning van deze bijdrage gebruik van ‘WIS Collect’. ‘WIS Collect’ is een veilige online applicatie waarmee 

u zelf bepaalt of u gebruik maakt van iDeal of een overboeking in meerdere termijnen.

De bekostiging die wij van de overheid ontvangen, is helaas niet toereikend om dit alles mogelijk te maken. Daarom vragen wij van alle 

ouders een vrijwillige bijdrage om deze kosten te kunnen betalen.

(*) Voor ieder leerjaar staan er verschillende dagexcursies, buitenroosteractiviteiten en cultuurdagen op het programma

Als school willen we meer bieden dan wettelijk vereist is. We vinden het belangrijk om de leeromgeving te verrijken en de talenten van de 

leerling meer tot hun recht te laten komen.

Om dit mogelijk te maken is ons onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld 

denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van de school.

Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en uit welke onderdelen de bijdrage is 

opgebouwd. Een overzicht van de kosten per leerjaar wordt aan het begin van het schooljaar voor de ouders beschikbaar gesteld. De 

medezeggenschapsraad en de oudergeleding hiervan heeft met deze bijdrage ingestemd. Wij bevelen deze bijdrage van harte bij u aan.

Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating tot de school en het deelnemen aan 

het onderwijs, de activiteiten en de examens niet belemmert. Al het voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt. 

NB: Het kan zo zijn dat wanneer er onvoldoende ouders voor een activiteit betalen, we de activiteit niet door kunnen laten gaan.


