Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 Terra Nigra Scholing 1 en 2
Wanneer uw zoon/dochter bij Terra Nigra onderwijs volgt, dienen er een aantal spullen te worden
aangeschaft.
A. Zelf kopen:
1. Elke leerling draagt bij de vakken Groen en Techniek veiligheidsschoenen.
Deze moeten een stalen neus hebben met veiligheidsnorm S3.
B. In bruikleen van school:
1. Elke leerling draagt bij de vakken Groen en Techniek een stofjas met schoollogo. Leerlingen
kunnen deze lenen bij het betreffende vak.
2. Elke leerling krijgt van school een kluisje. Als de leerling na 5 jaar de school verlaat,
wordt het pasje/de sleutel op school ingeleverd.
Wanneer de leerling het pasje of de sleutel kwijt is, moet € 7,50 worden betaald.
C. Eigen bijdrage:
- bijdrage gereedschap gebruik Praktijkvakken
- kopieerkosten t.b.v. portfolio/examendossier

O € 44,50
O € 10,00

Totaal

€…………….

Wij vragen u vriendelijk dit formulier in te vullen en in te leveren:
 papieren versie zelf afgeven bij het Front Office
 papieren versie opsturen naar: Terra Nigra, Terranigrastraat 5, 6216 BK Maastricht
 digitaal aanleveren bij: administratie@terranigra.nl
Voor de communicatie met u is het van belang dat Terra Nigra beschikt over tenminste één emailadres
van de ouder(s)/verzorger(s).
Het is mogelijk dat uw emailadressen bij ons nog niet bekend zijn of dat zij inmiddels veranderd zijn.
Wij verzoeken u vriendelijk uw emailadressen hieronder leesbaar en in blokletters in te vullen.
De afdeling Financiën zal t.z.t. de factuur naar het emailadres van ouder/verzorger 1 toesturen.
Betalen kan alleen digitaal. Begin oktober 2020 ontvangt u een mail met daarin de betaalgegevens.
U kunt dan het totaalbedrag via de bank aan ons overmaken.
Als u deze brief ondertekent, gaat u akkoord met de daarbij gevoegde voorwaarden (zie achterkant).
Naam leerling
Fase
Emailadres ouder 1

o

Vader

o

Moeder

o

Verzorger

Emailadres ouder 2

o

Vader

o

Moeder

o

Verzorger

Betalen in termijnen
Handtekening
ouders/verzorgers

Ja / nee
Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Voorwaarden Vrijwillige Ouderbijdrage Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) Schooljaar 20202021
Artikel 1 De ouderbijdrage
De school organiseert gedurende het schooljaar activiteiten voor de leerlingen die niet tot het gewone
lesprogramma behoren en die dus niet door de overheid worden vergoed. Ook stelt de school een aantal
voorzieningen ter beschikking aan de leerlingen. Voor de dekking van deze kosten heeft de school in overleg
met de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad een bedrag aan ouderbijdrage vastgesteld.
Artikel 2 Karakter overeenkomst
De ouderbijdrage is vrijwillig. De ouders zijn vrij in het al dan niet ondertekenen van deze overeenkomst. Na
ondertekening van deze overeenkomst zijn de ouders verplicht de hierin overeengekomen ouderbijdrage te
betalen.
Artikel 3 Specificatie activiteiten en voorzieningen
De klassikale activiteiten en voorzieningen waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt en de daarbij behorende
kosten, staan in de bijlage bij deze overeenkomst vermeld. Met het ondertekenen van deze overeenkomst
geven ouders aan akkoord te gaan met deelname aan de genoemde activiteiten en het gebruik van de
aangeboden voorzieningen. Ouders zullen de daarbij horende kosten voldoen.
Ouders die de overeenkomst niet (ondertekend) terugsturen geven daarmee aan geen gebruik te willen maken
van de aangeboden activiteiten en voorzieningen.
De leerling kan worden uitgesloten van een activiteit of voorziening waar ouders niet voor willen betalen.
Vindt die activiteit plaats gedurende schooltijd, dan biedt de school een vervangend programma aan dat de
leerling verplicht is te volgen.
Artikel 4 Onverwachte evenementen
Het is mogelijk dat voor onverwachte evenementen gedurende het schooljaar een extra bijdrage op vrijwillige
basis aan de ouders wordt verzocht. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn daarop van toepassing.
Artikel 5 Betaling van de ouderbijdrage
Het totaalbedrag waarvoor de ouder een bijdrage betaalt ten behoeve van activiteiten en voorzieningen wordt
berekend op basis van de in overleg met de MR vastgestelde lijst, waarbij rekening wordt gehouden met de
uitzonderingen die ouders op de bijlage hebben aangegeven.
Voor dit bedrag ontvangt de ouder een factuur namens de school. Deze dient binnen 30 dagen na ontvangst te
worden betaald.
De ouder kan kiezen voor betaling in maximaal drie termijnen, 31 oktober 2020, 30 november 2020 en 31
december 2020.
Als de aan een activiteit of voorziening verbonden kosten niet (tijdig) worden betaald, betekent dit dat de leerling
van de desbetreffende activiteit of voorziening kan worden uitgesloten.
Artikel 6 Duur van de overeenkomst
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van één schooljaar, te weten het schooljaar 2020-2021. Bijlage
met uitzonderingen conform artikel 3 zijn niet bijgesloten.

