
 
 
 
OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE  
SCHOOLJAAR 2018 – 2019 MAVO 1 
 
 
 

 
Het bevoegd gezag van het Ostrea Lyceum te Goes, vertegenwoordigd door  
de heer drs. J.A. Brand, verder te noemen ‘de school’ en 
 
de heer/mevrouw ………………………………………, zijnde de wettelijke vertegenwoordiger van 
 
………………………………………………..  ……. [bij meerderjarigheid van de leerling, de leerling zelf], 
verder te noemen ‘de wettelijke vertegenwoordiger’ nemen in aanmerking dat 
 

- de wettelijke vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven bij de school, welke 
inschrijving de school heeft aanvaard; 

- de school naast het verzorgen van regulier onderwijs zich tevens sterk maakt voor een 
verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten die primair ten 
doel hebben de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de leerling te 
bevorderen; 

- voor genoemde activiteiten volgens artikel 27 lid 2 van de wet op het voortgezet 
onderwijs (WVO) een overeenkomst voor een ouderbijdrage gesloten kan worden; 

- deze ouderbijdrage vrijwillig is; 
- wanneer deze overeenkomst is ondertekend er een verplichting tot betaling van de 

overeengekomen bijdrage door de wettelijke vertegenwoordiger bestaat; 
- het de wettelijke vertegenwoordiger vrij staat de overeenkomst slechts voor een 

gedeelte van de door de school aangeboden activiteiten, voorzieningen en diensten aan 
te gaan; 

- de wettelijke vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast het reguliere 
onderwijs tevens deelneemt aan de hierna genoemde door de school verzorgde 
activiteiten en bereid is de daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen; 

- de wettelijke vertegenwoordiger door het aangaan van deze overeenkomst gehouden is 
de daarin opgenomen bijdrage aan de school volledig en tijdig te voldoen; 

  
verklaren te zijn overeengekomen: 
 

1. de wettelijke vertegenwoordiger wenst de leerling deel te laten nemen aan c.q. gebruik 
te laten maken van de volgende activiteiten, diensten en artikelen;  

 
Afdeling MAVO Klas 1 
Activiteit Kosten Ja Nee 
Ouderbijdrage € 60,00   
Sportklas € 50,00   
Sportklas- shirt € 18,00   

 
Onder de vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00 vallen activiteiten zoals het 
introductieprogramma, het programma ”Open your mind” en het veldwerkproject 
Saefthinge. 

 
    
 



 
Afdeling MAVO Klas 1 

Artikelen en diensten Kosten Ja Nee 
Verbruiksmaterialen techniek, verzorging, tekenen en bétavakken € 25,00   
Tekenpakket Beeldende Vormgeving € 18,75   
Schoolagenda € 13,00   
Mediatheekpas €   8,00   
Ostrea sportshirt € 18,00   
Huur kluisje €   9,00   

 
 

2. de wettelijke vertegenwoordiger betaalt het hiervoor vermelde totaalbedrag binnen 14 
dagen na ontvangst van de factuur die door de school zal worden verzonden. Het niet 
intekenen op een dienst of activiteit dan wel niet (tijdige) betaling van de daaraan 
verbonden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit kan 
worden uitgesloten. De leerling dient in dat geval in principe een vervangende activiteit 
op school te volgen; 

3. indien men gebruik maakt van alle aangeboden diensten en activiteiten voor de 
betreffende klas en afdeling, ontvangt men korting op de nota van € 15,00; 

4. indien u (tijdelijk) niet in staat bent de rekening te voldoen kunt u altijd een 
betalingsregeling afspreken. U wordt verzocht hierover contact op te nemen met de 
financiële administratie; 

5. de wettelijke vertegenwoordiger neemt deel aan de vrijwillige borgregeling van € 75,00 
voor het beschikbaar stellen van lesmateriaal; 

6. indien de leerling gebruik maakt van het kluisje wordt een borg gevraagd van € 17,50; 
Acceptatie en gebruik van het kluisje betekent dat de huurder toestemt met mogelijke 
(onaangekondigde) controle door een daartoe gemandateerd persoon van de school; 

7. deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één schooljaar. 
 
Een totaaloverzicht van alle diensten, artikelen of activiteiten is opgenomen op de website 
van de school onder Financiën/Schoolkosten 2018-2019. 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Goes in augustus 2018, 
 
 
 
………………………………………….   
wettelijke vertegenwoordiger of     
meerderjarige leerling      
 
Graag deze overeenkomst, met uw handtekening, inleveren tijdens het ophalen van de boeken.  
 
drs. J.A. Brand 
rector Ostrea Lyceum 
 


	Het bevoegd gezag van het Ostrea Lyceum te Goes, vertegenwoordigd door
	Afdeling MAVO Klas 1
	Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Goes in augustus 2018,

