Huizen, juli 2019
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Scholen ontvangen van de overheid jaarlijks geld om onderwijs te kunnen verzorgen.
Voor de meeste scholen, ook voor Huizermaat, is deze financiering echter niet voldoende
voor alle activiteiten die wij onze leerlingen in de klas en daarbuiten aan willen bieden.
Daarom vragen wij u om een deelnemersbijdrage en een vrijwillige ouderbijdrage. De
oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte van deze
bijdragen. Op https://gsf.nl/sghuizermaat/boekenfonds treft u een specificatie aan waarin de
bestemming van de bedragen per afdeling en leerjaar zijn uiteengezet.
De kosten worden in opdracht van de school door de firma Van Dijk geïnd.
Hieronder informeren wij u over de gang van zaken rondom de gratis schoolboeken en
lesmaterialen, de deelnemersbijdrage en vrijwillige ouderbijdrage voor het komende
schooljaar.
Boeken en lesmaterialen
Alle theorieboeken, werkboeken en lesmaterialen die door op school worden gebruikt, zijn
gratis. De levering van de boeken gebeurt door de firma Van Dijk. Informatie hierover vindt
u onze website op https://gsf.nl/mijnsghuizermaat onder ‘informatie start schooljaar 20192020’. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om de bestelling, die vóór 21 juli a.s. moet
zijn gedaan, samen met uw kind in orde te maken. Wanneer de boeken bij u thuis zijn
afgeleverd, vragen wij u de boeken aan de hand van de pakbon zorgvuldig te controleren.
Wanneer bij controle blijkt dat er boeken te kort of te veel zijn geleverd, dan kunt u contact
opnemen met de firma Van Dijk. Wanneer er boeken in het pakket zitten die ernstig zijn
beschadigd, kunt u deze boeken binnen 2 weken na aflevering van het pakket kosteloos
ruilen. Ook hiervoor neemt u contact op met de firma Van Dijk.
Lesmaterialen die u zelf betaalt
Sommige lesmaterialen zijn niet gratis omdat deze ook privé gebruikt kunnen worden dan
wel persoonsgebonden zijn. Voorbeelden hiervan zijn de atlas, woordenboeken,
rekenmachine en agenda. Deze lesmaterialen zijn echter wel verplicht. Het aanschaffen
hiervan kan via de firma Van Dijk maar kan ook via de plaatselijke boekhandel. U beslist
hierin.

Activiteiten en diensten die betaald worden vanuit de vastgestelde deelnemersbijdrage
Onze school biedt activiteiten en diensten aan zoals de huur van het kluisje, printtegoed
voor de mediatheek, activiteiten horende bij het vak beeldende vorming, excursies, culturele
activiteiten, introductiedagen, mentoraatactiviteiten. Deze activiteiten en diensten betalen
wij vanuit de vastgestelde deelnemersbijdrage. Bovengenoemde activiteiten zijn onderdeel
van het lesprogramma en derhalve ook verplicht om te volgen.
Voor een verdere inhoudelijke toelichting en het gevraagde bedrag verwijzen wij u graag
naar de eerder genoemde website: www.huizermaat.nl
Activiteiten en diensten die betaald worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage
Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden activiteiten bekostigd die bijdragen aan de sociale
en culturele ontwikkeling van uw kind en die een positief schoolklimaat ondersteunen. In de
praktijk blijkt dat deze extra activiteiten het gevoel 'erbij te horen' in een klas positief
beïnvloeden. Voorbeelden van deze activiteiten zijn sportdagen buiten de school en
culturele evenementen (zoals de musical, talentenjacht, open podium), sinterklaas- en
kerstviering en schoolfeesten. Ook de drukbezochte thema-avonden voor ouders worden
betaald uit deze bijdrage. De onderwerpen die aan de orde komen op deze avonden variëren
van omgaan met sociale media, het puberbrein tot informatie over omgang met alcohol en
groepsdruk. Dit zijn relevante thema’s voor ouders met leerlingen in de kwetsbare leeftijd
van 12 t/m 18 jaar.
Doordat veel ouders bereid en in de gelegenheid zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te
betalen, kan het bedrag beperkt blijven tot € 65,-- per kind per jaar om waardevolle extra
activiteiten voor u en uw kind te organiseren. We kunnen niet genoeg benadrukken dat wij
uw bijdrage als school echt nodig hebben.
Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage
Het Ministerie van Onderwijs heeft alle scholen verplicht om voor de vrijwillige
ouderbijdrage een overeenkomst op te stellen tussen school en elke ouder. Huizermaat
heeft ervoor gekozen om deze overeenkomst digitaal met u aan te gaan. Verdere
afwikkeling vindt plaats via de website van onze boekenleverancier.
Bestelprocedure
Wanneer u heeft ingelogd bij de firma Van Dijk, zult u merken dat diverse posten al zijn
aangevinkt. Het is helaas technisch niet mogelijk om als ouder aangevinkte posten uit te
zetten. Indien u bepaalde zaken niet kunt of wilt betalen, dan kunt u hierover contact op
nemen met de klantenservice van Van Dijk.

Kwijtschelding
Wanneer u niet in staat bent om de hierboven genoemde bijdragen geheel of gedeeltelijk te
betalen, kunt u een beroep doen op het bijzondere bijstandsbeleid van uw gemeente. U kunt
uw aanvraag indienen bij het kantoor van Sociale Zaken in het gemeentehuis. Ook kunt u bij
de belastingdienst informeren of u voor een kindgebonden budget in aanmerking komt. In
uitzonderlijke situaties, als er bijvoorbeeld sprake is van schuldhulpverlening, kan
kwijtschelding van toepassing zijn.
Mocht u, naar aanleiding van deze brief, vragen en/of opmerkingen hebben, dan verzoeken
wij u vriendelijk deze te mailen naar hzm-secretariaat@gsf.nl.
Met vriendelijke groet,
SG Huizermaat

Paul Petri
plaatsvervangend rector

