Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen
van het Zaanlands Lyceum

Zaandam, 28 augustus 2020

Betreft: schoolkosten 2020-2021
Geachte ouders/verzorgers,
Met deze brief informeren wij u over de schoolkosten in het schooljaar 2020-2021.
Het bedrag dat de school van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ontvangt, is helaas niet hoog genoeg om extra activiteiten of andere zaken voor uw kind te
betalen. Daarom vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage.
Deze vrijwillige ouderbijdrage heeft de school nodig om allerlei vormen van buitenschoolse
activiteiten te kunnen betalen. Het Zaanlands Lyceum hecht er zeer aan om met behulp van
die bijzondere activiteiten een bijdrage te leveren aan enerzijds de ontdekking en anderzijds
de ontwikkeling van de talenten van uw kind.
De school wil voor uw kind aantrekkelijk en kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Dat
betekent dat we binnen en buiten de lessen extra zaken willen regelen om het onderwijs voor
uw kind nog beter in te vullen en meer kleur te geven.
U kunt daarbij denken aan buitenschoolse activiteiten, excursies, kunst- en cultuurbeleving,
sport & spel en cursussen om uw kind zijn talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. Om
deze zaken te kunnen betalen vragen we aan u een vrijwillige bijdrage.
Op de website van het Zaanlands Lyceum wordt aangegeven voor welke activiteiten de
school u een bijdrage vraagt en wat de kosten daarvan zijn.
Er wordt in het schooljaar 2020-2021 een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor:
a. algemene kosten
b. diverse activiteiten als excursies en buitenschoolse activiteiten
c. kunst- en cultuurbeleving, sport & spel en deelname cursussen
d. kluisjeshuur en borg kluissleutel
e. extra lesmateriaal
De bedragen verschillen uiteraard per leerjaar of afdeling. Mocht blijken dat er dit jaar toch
meerdaagse buitenlandse reizen kunnen plaatsvinden, worden de kosten van deze reis apart
gefactureerd.

Het bedrag voor de algemene kosten (zie punt a.) is net als vorig jaar vastgesteld op € 45.
De school besteedt dat bedrag aan extra sportactiviteiten, het gebruik van de mediatheek,
diverse festiviteiten en projecten.
U ontvangt een rekening voor de ouderbijdrage. Wij maken hiervoor gebruik van het online
facturatiesysteem WIS Collect. U kunt vooraf zelf aangeven (aanvinken) voor welke
activiteiten u wilt betalen. Betalen kan heel eenvoudig via iDEAL of via een overboeking. Kijk
voor meer informatie over WIS Collect op de website van de school:
https://www.zaanlands.nl/project/userfiles//Tekst_voor_op_website_WIS_Collect.pdf
De factuur wordt u uiterlijk eind september toegestuurd.
Wij hopen dat we u met deze brief goed hebben geïnformeerd over het belang van de
ouderbijdrage voor de school. Met uw bijdrage kunnen we het onderwijs voor uw kind
aantrekkelijker, leuker en beter maken.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website (www.zaanlands.nl). Onder de
menuknop ‘ouders’/‘financiën’ staan de gegevens per leerjaar en afdeling vermeld.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding

drs. M. van Dijk
Rector

