
 

 
 
 
Bijlage: Specificatie bij de schoolovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage van het Sophianum 
Schooljaar 2020-2021 
 
 

1 Voor alle leerlingen gratis 

• Scholierenongevallenverzekering* 

• Schoolreis- en excursieverzekering* 

• Aansprakelijkheidsverzekering* 

• Introductie (mits ééndaags én binnen school) 

• Vieringen (evt. kerstvieringen per klas, eindejaar viering, sociale acties) 

• Digitale Schoolgids 

• Toegang web portaal (cijfers, absentie, roosterwijzigingen) 
 
*Zie hoofdstukje Verzekeringen in de schoolgids voor de voorwaarden waaronder deze verzekeringen 
gelden! 

 
Hieronder kiest u voor : 2 “het solidariteitspakket” OF 3 “het keuzepakket”. U kiest dus maar één pakket.  
 

2 Soldidariteitspakket 
Elke leerling ontvangt de uitgebreide schoolpas en kan van alle 
bij 3 genoemde diensten gebruik maken/kan deelnemen aan alle 
bij 3 genoemde activiteiten: 

Totaal 2 
 
€  90,- 

Wel 
 

O 

Inclusief Gratis kluisje. Borg € 15,- , alleen voor leerlingen die voor het 
eerst een kluisje wensen. De borg wordt na afloop bij inlevering 
van de sleutel terugbetaald. 
  

 
€    0,- 

 
Borg 
€ 15,- 

 Totaal solidariteitspakket €  90,-      € 15,- 

 
OF 
 

3 Keuzepakket  
Totaal 3 

Wel 
O 

 Diensten/activiteiten afhankelijk van hieronder gemaakte keuzes (aankruisen) 

 

Schoolpas met beperkte faciliteiten (automatische verstrekking bij 
afname bij één of meerdere van de navolgende keuzes). 

✓  ✓  

Gebruik open leercentrum, studieplein, mediatheek of leerwerkplein 
inclusief vrij gebruik van de computer buiten ingeroosterde lessen. 

€  60,- O 

Gebruik op school van woordenboeken, atlassen, leesboeken, 
koptelefoons van school. (Je hoeft dan je eigen atlas, woordenboeken 
niet elke les, maar, voor zover nodig, alleen bij toetsen of proefwerken 
mee te brengen.). 

€  15,- O 

Gebruik van overall / labjas / veiligheidsschoenen / 
veiligheidsbril/keukenkleding etc. in diverse verschillende lessen. 

€   7,50 O 

Kosten sportdag (b.v. entree zwembad), buitenschoolse sport. €   7,50 O 

Kosten oudervereniging. Kosten leerlingenraad. €   7,50 O 

Kluisje: gebruikersvergoeding € 30,- excl. borg van € 15,-. Kluisje 
beschikbaar voor zover de voorraad strekt. Borg alleen voor leerlingen 
die voor het eerst een kluisje wensen. De borg wordt bij inlevering 
sleutel terugbetaald.  

 
€  30,- 

O 
Borg 

      € 15 

Totaal keuzepakket (totaal van keuzes inclusief schoolpas met 
beperkte faciliteiten) zelf invullen. 

€  € 

 
 

4 Extra kosten voor leerlingen voor zover van toepassing 

De kosten voor deze activiteiten worden tijdig, zo mogelijk aan het begin van het schooljaar, meegedeeld. 

 
  Voor alle leerlingen extra kosten: 

• Sportoriëntatie: de niet gratis onderdelen* (examenklassen). 

• Meerdaagse werkweek/introductie met overnachting**. 

• Fotoreeks van de schoolfotograaf***. 

• Reizen binnen en buiten activiteitenweken**. 

• Schoolfeesten. 
 
*) Er is telkens een gratis alternatief. Info sportoriëntatie wordt separaat verstrekt door de sectie lichamelijke 
opvoeding op een infoavond of per brief. 
**) Prijs afhankelijk van aantal deelnemers. Info wordt separaat verstrekt op een infoavond of per brief. Er is 
in de schoolweken telkens een gratis alternatief dan wel lesactiviteit. 
***) U besluit pas of u de foto’s koopt nadat u ze heeft gezien. De kosten betaalt u aan de schoolfotograaf 
rechtstreeks. 

 
 


