Financiën

Leermiddelen
Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos

ter beschikking te stellen. Sinds jaren heeft het Regius College een eigen boekenfonds. De school

koopt de boeken, die gemiddeld vier jaar meegaan, en stelt deze ter beschikking aan de leerlingen.
De boeken zijn eigendom van de school. Eventuele schades aan de boeken worden bij inlevering in
rekening gebracht. Hieronder is opgesomd welke leermiddelen de school beschikbaar stelt (valt
onder de definitie van artikel 6e van de Wet op het Voortgezet Onderwijs).

De








volgende zaken worden kosteloos ter beschikking gesteld:
leerboeken;
werkboeken;
projectboeken en tabellenboeken;
examenbundels;
eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s;
licentiekosten van digitaal leermateriaal, dat door school wordt voorgeschreven;
lesmateriaal voor keuzevakken (niet zijnde een extra vak).

Daarnaast dienen de leerlingen van het Regius College zelf een aantal zaken aan te schaffen, zoals
wordt aangegeven in de sectorwijzer die iedere leerling voorafgaande aan het nieuwe schooljaar

ontvangt.

1.1

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de school ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage. Uit deze bijdrage
worden zaken en diensten bekostigd die de schoolleiding en de oudergeleding van de GMR van

groot belang achten. De activiteiten en diensten die worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage en de hoogte van het bedrag, zijn goedgekeurd door de oudergeleding van de GMR.

De bijdrage is vrijwillig. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. Wij sluiten
geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Omdat er in de afgelopen twee schooljaren vanwege COVID-19 fors minder activiteiten zijn geor-

ganiseerd, resteert er een positief saldo van de vrijwillige ouderbijdrage. Wij verlenen daarom een

korting op de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 en stellen deze vast op €40.
Vanaf het volgende schooljaar 2022-2023 vervalt deze korting en zal de ouderbijdrage weer worden bijgesteld naar het oorspronkelijke niveau (circa €70).

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2021-2022 €40 per leer-

ling en is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:
Activiteit/dienst

Kosten

Mediagebruik (o.a. mediatheekgebruik)

€ 17,50

Activiteiten
Kluisje

Schoolpas

Totale kosten

€ 11,00

€ 9,00

€ 2,50

€ 40,00

Indien u geen gebruik wenst te maken van bepaalde activiteiten/diensten, wordt u verzocht dit
schriftelijk aan te geven bij de afdeling Financiële Administratie van het Regius College.

1.2
1.

2.

Bijzonderheden
Vanaf het schooljaar 2020-2021 is er geen borgsom meer verschuldigd voor het gebruik van

een kluisje. Leerlingen die al eerder borg hebben betaald, krijgen deze in het schooljaar 20212022 retour door verrekening met de vrijwillige ouderbijdrage.

Voor een aantal praktijkafdelingen van het vmbo en het praktijkonderwijs, zal een eigen bij-

drage worden gevraagd voor benodigde kleding/schoeisel. Dit is niet opgenomen in de eerdergenoemde bedragen. In het kader van de Arbowetgeving is deze kleding/schoeisel ver-

3.

plicht. In het begin van cursusjaar zult u hierover apart worden benaderd door de vakdocent.

Voor een aantal profielen (zoals het profiel PIE in de bovenbouw vmbo BL/KL) dient de leerling
een gereedschapskist aan te schaffen. Deze wordt in rekening gebracht en is vervolgens eigendom van de leerling.

4. Regius College praktijkonderwijs

Binnen het praktijkonderwijs bestaat het regionale diploma praktijkonderwijs. De leerlingen

nemen afhankelijk van hun niveau deel aan landelijke IVIO-examens voor de kernvakken, deze

kosten worden door de school vergoed. Het Regius College praktijkonderwijs werkt tevens met
certificering van haar leerlingen. Hiervoor wordt gedurende het schooljaar een eigen bijdrage
gevraagd. Deze kosten worden per certificaat bepaald en aan u bekend gemaakt.

5. Brugklaskennismakingsdagen

In de eerste weken van het schooljaar organiseren we voor alle brugklasleerlingen kennismakingsdagen. De mentoren vervullen een belangrijke rol in het groepsvormingsproces. Via een

gedegen kennismaking wordt de basis gelegd voor het groepsfunctioneren van de klas tijdens
de rest van het schooljaar.

6. Werkweken, internationale uitwisselingen etc. 1

In de bovenbouw van Regius College praktijkonderwijs, 3-vmbo, 4-havo en 5-vwo worden

mogelijk nog werkweken, internationale uitwisselingen, kampen en dergelijke georganiseerd.

Dit onder voorbehoud in verband met ontwikkelingen rondom Corona. In de loop van het cursusjaar ontvangt u nadere mededelingen omtrent het mogelijke programma en kosten.

1

Deze kosten zijn niet opgenomen in voorgaande bedragen, maar worden apart in rekening gebracht.
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. Wij sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Wij behouden ons echter wel het recht voor om, wanneer minder dan
een nader te bepalen percentage van de ouders de gevraagde bijdrage betaalt, bepaalde activiteiten geen doorgang te laten vinden.
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1.3

Wijze van betaling

U ontvangt net na de zomervakantie de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage.
De wettelijke vertegenwoordiger betaalt het verschuldigde bedrag door middel van overschrijving
op IBAN NL38 INGB 0656 3739 89 t.n.v. Regius College Schagen onder vermelding van naam en
nummer van de leerling.

Ouders/verzorgers die vanwege zwaarwegende argumenten een afwijkende betalingsregeling wensen te treffen, dienen daartoe een schriftelijk verzoek in bij de Financiële Administratie van het Regius College.
1.3.1

Tegemoetkoming ouderbijdragen/schoolkosten

Nadere informatie kunt u opvragen bij: www.duo.nl en www.rijksoverheid.nl

Gemeentes bieden, in het kader van het minima- en minima-plus-beleid voor haar inwoners, mo-

gelijkheden voor een bijdrage. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente waar u woont.
Voor de gemeenten Schagen en Hollands Kroon verwijzen wij u naar de website
www.meedoenschagen.nl of www.meedoenhollandskroon.nl.
1.3.2

Kwijtscheldingsregeling en reductieregeling

Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de school een kwijtscheldingsregeling als omstandigheden daartoe aanleiding geven. Deze regeling is aanvullend op eventuele gemeentelijke (bij-

stands)regelingen. De wettelijke vertegenwoordiger dient gemotiveerd bij het College van Bestuur

aan te geven waarom in die specifieke situatie kwijtschelding door de school gegeven dient te worden. De wettelijke vertegenwoordiger dient aan te kunnen tonen dat bestaande voorzieningen bij

de gemeente of anderszins zijn aangesproken.

1.4

Schoolverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. Meeverzekerd is onder andere de aansprakelijkheid van de leerlingen tijdens activiteiten die plaatsvinden

binnen de school-/lesuren, dan wel verband houden met activiteiten die in schoolverband worden
ondernomen (zoals excursies, werkweken en dergelijke). Deze aansprakelijkheid is secundair verzekerd, waarbij eerst de eigen verzekering van de leerling wordt aangesproken en daarna de aansprakelijkheidsverzekering van de school.

De school is niet aansprakelijk voor geleden schade ontstaat door ondermeer vernieling, vermissing
of beschadiging van eigendommen van de leerlingen en/of ouders in en om school. Leerlingen
hebben te allen tijde zelf de zorg voor hun spullen.

Indien een leerling zich onverantwoordelijk gedraagt of instructies van personeelsleden niet op-

volgt, zijn de leerling en/of ouders verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen. Wanneer
de leerling door onzorgvuldig gebruik/gedrag schade toebrengt aan de eigendommen van de

school, zoals bijvoorbeeld de ter beschikking gestelde schoolboeken, zal de school de leerling
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en/of ouders aansprakelijk stellen. Tegen de gevolgen van bovenstaande risico's

kunt u zich verzekeren. Het is uw verantwoordelijkheid of u dit wilt. In vele gevallen zal een particuliere WA-verzekering met gezinsdekking afdoende zijn.
Schoolongevallenverzekering

Het Regius College heeft voor alle leerlingen en het personeel een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. De verzekeringsvoorwaarden kunt u inzien op het Centraal Bureau, afdeling

Financiën. De dekking van de verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren, dan wel
tijdens evenementen in schoolverband voor:


de leerlingen, en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of

hulpkrachten, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt. Voor zover nodig in

aanvulling op het bovenstaande is de dekking eveneens van kracht voor de leerlingen gedu-

rende stagewerkzaamheden, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer
als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde stagewerkzaamheden vergt;


het personeel, en wel gedurende evenementen in schoolverband, alsmede één uur voor aan-

vang en na afloop hiervan, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt;



voor leerlingen die zonder toezicht zelfstandig binnen of buiten school leeropdrachten vervul-

len. De onderwijsinstelling dient aan te tonen, dat een ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de
uitvoering van een leeropdracht in schoolverband.

De school is niet aansprakelijk voor ongevallen die de leerlingen gedurende hun verblijf op school,
tijdens excursies, werkweken en dergelijke overkomen, zolang er geen sprake is van een onrechtmatige daad van de zijde van het schoolbestuur of van een van zijn personeelsleden.

De school is verantwoordelijk en aanspreekbaar als mocht blijken dat het om een onrechtmatige
daad van de zijde van de schoolorganisatie gaat.
Doorlopende reis- en bagageverzekering

Voor werkweken/excursies en dergelijke heeft de school een doorlopende reis- en bagage-

verzekering afgesloten, waarop u in voorkomende gevallen een beroep kunt doen. Nadere informatie over de voorwaarden kunt u verkrijgen op het Centraal Bureau, afdeling Financiën.

Meestal ontstaan er geen problemen bij de afwikkeling van een schadeclaim. Uw verzekerings-

maatschappij en de verzekeringsmaatschappij van de school zullen in het algemeen tot een oplos-

sing komen. Voorwaarde is wel, dat u zelf een goede ziektekostenverzekering heeft afgesloten plus
aanvullende dekking. De school geeft binnengekomen claims ter afhandeling direct in handen van
haar verzekeringsmaatschappij.
Eigen verantwoordelijkheid

Met nadruk willen wij u er op wijzen, dat leerlingen de fietsen in de stallingen op slot dienen te

zetten en geen geld, mobiele telefoons etc. in jaszakken, garderobes/kleedkamers en dergelijke

dienen achter te laten. Zij kunnen hun jassen, maar zeker waardevolle voorwerpen, in kluisjes op-

bergen. Leerlingen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun waardevolle eigendommen, ook
indien deze in bewaring zijn gegeven aan een medewerker van de school.

schoolgids 2021-2022

pagina 4

