Ouderbijdrage schoolkosten 2020-2021
Het Newmancollege vraagt aan ouders een jaarlijkse bijdrage in de kosten. De inning van
deze bijdrage verloopt volgens onderstaande informatie (zie ‘betaling schoolkosten’).
Het Newmancollege beperkt de ouderbijdrage tot een zo laag mogelijk bedrag door een
aantal schoolse activiteiten. We zijn wel genoodzaakt om de kosten voor de hieronder
expliciet opgenomen activiteiten gedeeltelijk of geheel door te belasten naar de ouders.
Voor alle kosten die we in rekening brengen en de hoogte daarvan is van tevoren
instemming gegeven door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). Van
alle gemaakte kosten legt de school ook verantwoording af aan de oudergeleding van de
MR.
Schoolkosten
De kosten zoals die in rekening worden gebracht zijn verzameld in de onderstaande
tabel. Daaronder staat een toelichting per categorie.
De facturatie verloopt via de SKVOB. De stichting waaronder het Newmancollege onder
valt.
Schoolkluis
Voor elke leerling is er op school een eigen, individueel kluisje. De jaarlijkse bijdrage is
15 euro. Ouders kunnen bij aanmelding aangeven dat zij geen gebruik willen maken van
het kluisje.

Gymkleding
De sectie LO verzorgt de sportkleding. Zie website.
Excursies en reizen
Excursies en reizen hebben een educatief karakter. De bijdragen voor excursies en reizen
dekken
• de reis- en verblijfskosten van excursies en reizen die in het betreffende jaar
worden gemaakt
• de daarbij behorende toegangskosten van instellingen die bij de excursies en
reizen worden
bezocht.
• de ongevallen- en reisverzekering.
Ouders ontvangen van elke excursie en reis van tevoren bericht over vertrek- en
aankomsttijden, plus aanvullende informatie over het programma en de organisatie.
Indien een leerling onmogelijk aan een reis of excursie kan deelnemen, krijgt hij/zij een
vervangend programma aangeboden.
Bijdrage Technasium
Van leerlingen die ervoor hebben gekozen om deel te nemen aan het technasium vragen
we een bijdrage van € 110,- per jaar. De bijdrage voorziet in een gedeeltelijke dekking
van de extra kosten voor excursies, wedstrijden en verbruiksmaterialen.
Niet (kunnen) betalen
Het Newmancollege wil dat alle leerlingen aan de schoolactiviteiten kunnen deelnemen.
Ouders die niet kunnen bijdragen, kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld (zie
direct hieronder) of op de betalingsregeling van de school. Beide mogelijkheden worden
hieronder besproken.
Stichting Leergeld
Voor ouders met lage inkomens is er in de gemeente Breda de mogelijkheid voor
financiële ondersteuning. De regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Leergeld. Via
deze stichting is ook ondersteuning mogelijk voor deelname aan sportverenigingen of

culturele activiteiten. De Stichting Leergeld voert een inkomenstoets uit. Een folder over
de Stichting Leergeld is via de school te verkrijgen.
Mogelijkheden van de school
Indien kosten niet (kunnen) worden betaald, wil de school deelname van leerlingen wél
zoveel als mogelijk laten plaatsvinden. Een schriftelijk verzoek aan de rector is hiervoor
voldoende. Voor meer informatie over de betalingsregeling kunt u terecht bij de
betrokken afdelingsleider.
Een eventuele inkomenstoets wordt nooit gedaan door het Newmancollege, indien die
wel moet plaatsvinden wordt die uitgevoerd door de Stichting Leergeld. Het
Newmancollege ontvangt uit dat eventuele onderzoek géén andere informatie dan de
mededeling dat ondersteuning wel of niet uit de inkomenstoets gerechtvaardigd is.
Specificatie
In onderstaande overzichten hopen wij u een duidelijk inzicht te geven in de besteding
van deze bijdrage.
Algemene kosten
Een bijdrage in de kosten van:
• drukwerk zoals de schoolkrant, informatiebulletins en publicaties via de website
• printen
• schoolpassen
• contributies aan besturenorganisaties (oudervereniging)
• premies voor schoolongevallenverzekering
• reisverzekeringen voor excursies
• algemene informatieavonden
• beroepenvoorlichtingsavonden
• beveiliging
• labjas en veiligheidsbril
• leerlingenraad
• oudercommissie
• onderhoud fietsenstalling, overblijfruimten (binnen en buiten)
Culturele activiteiten
•
Kerstviering
•
Star Event
•
Newman band
•
Model European Parliament
•
Schoolfeesten
•
Award for Young People
•
Sportdagen
•
Sportcommissie, landelijke toernooien
•
Bijdrage examenstunt door eindexamenleerlingen
•
Activiteiten van de leerlingenraad
•
Aankleding diploma-uitreiking
Restitutieregeling
Bij tussentijdse uitschrijving is de volgende restitutieregeling van toepassing:
• Bij uitschrijving voor 1 januari van het volgende kalenderjaar krijgt u 50% retour
van de algemene bijdrage per leerjaar. De bijdrage voor excursies,
introductieprogramma’s en overige activiteiten zal geretourneerd worden voor
zover daarvan nog geen gebruik gemaakt is.
• Bij uitschrijving na 1 januari van het volgende kalenderjaar zal geen restitutie
meer plaatsvinden van de algemene bijdrage per leerjaar. De bijdrage voor
excursies, introductieprogramma’s en overige activiteiten zal geretourneerd
worden voor zover daarvan nog geen gebruik gemaakt is.
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Kosten die in de loop van het jaar in rekening kunnen worden gebracht.:

Introductie
Mavo 2 Introductie Kamp (3 dagen)
Mavo 4 Introductie Hank
Havo 4 Tweedaagse zonder overnachting

±€ 75,± € 30,± € 60,-

Internationale uitwisseling
Havo 3
Denemarken / Engeland
Voor Vwo 3 Italië (thuis)
Voor Vwo 4 Italië (uit)

± €250,± € 90,± €230,-

Meerdaagse reizen
Mavo 3
Technasium vwo 4
Technasium vwo 3

± € 260,± € 250,± € 50,-

(Engeland)

Afrondende activiteit
Eindexamenleerlingen omstreeks april

± € 45,-

Vakexcursie

± € 25,- tot ± € 50,-

Romereis
In of omstreeks de meivakantie (om het jaar) vindt de
Romereis plaats voor onze gymnasiasten van de bovenbouw.

± €550,-

