Newmancollege

schooljaar 2018-2019

KOSTEN en VERZEKERINGEN
Het Newmancollege vraagt voor elke leerling een bijdrage, deze is deels vrijwillig. Deze bijdrage
wordt besteed aan uitgaven voor zaken die we als school aanbieden. Zonder deze bijdrage zou een
aantal voor de opvoeding en opleiding van de leerlingen belangrijke activiteiten moeten komen te
vervallen. Wij gaan er echter van uit, dat de ouders, die hun kinderen naar het Newmancollege
laten gaan, kiezen voor het totale onderwijsaanbod en daaraan ook willen bijdragen.
Het Newmancollege houdt zich aan de "gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs", zoals
opgesteld door de ouderorganisaties en de organisaties voor bestuur en management. (zie bijlage)
Wanneer de betaling zeer bezwaarlijk is, kunnen de ouders vóór 16 september een verzoek
indienen bij de rector voor een gedeeltelijke of gehele ontheffing. Ouders dienen zich dan ook te
wenden tot de Stichting Leergeld (www.leergeld.nl).
Informatie over de ouderbijdrage is ook te vinden op de website:
www.nibud.nl/consumenten/tegemoetkomingen-in-schoolkosten/

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
 gratis printen
 school / bibliotheek passen
 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)
School 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
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TOTAAL per leerling

TOTAAL per leerling
Technasium

Brugklas

€ 15

€ 15

€ 15

€ 35

Mavo 2

€ 15

€ 15

€ 15

€ 25

€ 70

Mavo 3

€ 15

€ 15

€ 15

€ 25

€ 70

Mavo 4

€ 15

€ 15

€ 15

€ 30

Havo 2

€ 15

€ 15

€ 15

€ 30

€ 110

Havo 3

€ 15

€ 15

€ 15

€ 30

Havo 4

€ 15

€ 15

€ 15

€ 30

Havo 5

€ 15

€ 15

€ 15

€ 30

Vwo 2

€ 15

€ 15

€ 15

Vwo 3

€ 15

€ 15

Vwo 4

€ 15

Vwo 5

€ 15

Vwo 6

€ 15

Jaarboek/Gala

Klassenactiviteit

€ 190

School activiteiten

€ 80

Gebruik kluisjes

€ 110

Algemene kosten

Technasium

Via de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omstreken (SKVOB e.o.) ontvangt u een
nota / rekening volgens onderstaande tabel:

€ 85

€ 10
€ 110

€ 75
€ 75

€ 185
€ 185

€ 110

€ 75

€ 185

€ 110

€ 85

€ 195

€ 30

€ 110

€ 75

€ 185

€ 15

€ 30

€ 110

€ 75

€ 185

€ 15

€ 15

€ 30

€ 110

€ 75

€ 185

€ 15

€ 15

€ 30

€ 110

€ 75

€ 185

€ 110

€ 85

€ 195

€ 15

€ 15

€ 30

€ 10

€ 10

Leerlingen in het Technasium betalen € 110,- extra.

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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In de loop van het schooljaar kunnen aparte rekeningen volgen voor:
Introductie
Mavo 2 Introductie Kamp (3 dagen)
Mavo 4 Introductie Hank
Havo 4 Tweedaagse zonder overnachting

± € 75,± € 30,± € 60,-

Uitwisselingen
Voor leerlingen van havo3, vwo 3 en vwo 4 is er een uitwisselingsprogramma van tweemaal een
week met partnerscholen in Denemarken en Italië. Het doel van deze uitwisseling is de
kennismaking met een ander land, een andere cultuur en een ander schoolsysteem. De leerlingen
verblijven in gastgezinnen en maken zo kennis met het dagelijks leven in een ander land. Hierdoor
kunnen wij de kosten zo laag mogelijk houden.

Havo 3
Denemarken / Engeland
± €260,
Voor Vwo 3 Italië (thuis)
± € 90,
Voor Vwo 4 Italië (uit)
± €250,Meerdaagse reizen

Mavo 3

Technasium vwo 4

Technasium vwo 3

Introductieprogramma Tsjechië)
(Engeland)

Afrondende activiteit
Eindexamenleerlingen omstreeks april

±€ 295,±€ 250,±€ 50,± € 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,-

BETALINGEN
Voor de bedragen, die aan de school verschuldigd zijn, ontvangen de ouders of -in geval van
meerderjarigheid- de leerling zelf, in de maand september/oktober een nota / rekening. In de loop
van het schooljaar kunnen meerdere nota’s volgen. Dit is afhankelijk van de klas / afdeling en de
extra activiteiten, die men wil volgen.
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VERZEKERINGEN
Ongevallenverzekering
De school heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De kosten
voor deze verzekering worden betaald uit het schoolfonds. Deze schoolongevallenverzekering is
alleen van kracht gedurende het verblijf in de schoolgebouwen of op bijbehorende terreinen en
gedurende één uur voor en na schooltijd.
Reisverzekering
Naast de schoolongevallenverzekering heeft de school voor alle leerlingen ook een
schoolreisverzekering afgesloten. De verzekering keert uit bij overlijden en blijvende invaliditeit.
Bovendien zijn geneeskundige kosten, alsook kosten in verband met extra verblijf, vervoer e.d.
meeverzekerd. Bagage en andere persoonlijke eigendommen zijn niet meeverzekerd. Deze
verzekering is van kracht gedurende de tijd dat de leerlingen deelnemen aan door de school
georganiseerde reizen en excursies.
Ouders dienen zelf zorg te dragen voor een verzekering tegen de gevolgen van wettelijke
aansprakelijkheid van de ouders zelf, evenals van hun kinderen. Als school wijzen wij er op dat
volgens de wet iedere leerling een eigen verantwoordelijkheid draagt en aansprakelijk is voor zijn
eigen gedragingen. Voor leerlingen tot 14 jaar zijn de ouders/voogden aansprakelijk. Voor
leerlingen van 14 tot 16 jaar zijn de ouders/voogden aansprakelijk, tenzij hen niet kan worden
verweten dat zij de gedragingen van hun kind niet hebben kunnen beletten.
Schade aan brillen, kleding, fiets of brommer en andere eigendommen dient te worden geregeld
met degene die de schade veroorzaakte. Tegen dit soort voorvallen kan men zich verzekeren door
middel van een W.A.-verzekering. De school dekt op geen enkele wijze de gevolgen van wettelijke
aansprakelijkheid van leerlingen of ouders.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Service Bureau van de SKVOB e.o.;
telefoon: 076-5141405.
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