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          Rembrandt College  
Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019/2020 

   HAVO 3  
 

 
1. Schoolkrant- en kopieerkosten    

Alle leerlingen ontvangen meerdere schoolkranten per schooljaar. Deze worden 
gemaakt door en voor leerlingen.  
Kopieerkosten zijn alle onkosten van het kopiëren van toetsen, opdrachten e.d. voor 
de leerlingen.    

 
2. Elektronische leeromgeving (ELO)  

In de communicatie met de leerling over het leerproces speelt de ELO een belangrijke 
rol. De docent maakt voor elke lesgroep een digitale lesgroep aan. Deze digitale 
lesgroep is het verlengstuk van de groep leerlingen die de docent in het lokaal ontvangt. 
In de ELO kunnen leerlingen documenten vinden als: overzichten en schema’s; 
studietips. Ook staan er opdrachten voor de leerlingen klaar, die digitaal moeten 
worden ingeleverd. Er komt geen papier meer aan te pas en de docent heeft de 
mogelijkheid het ingeleverde werk te controleren met een plagiaatscanner. Daarnaast 
kunnen er complete lessen staan met instructie, illustraties, filmpjes en vragen. 
Tenslotte is een al veel gebruikt element in de ELO de toetsmodule waarmee de docent 
makkelijk (diagnostische) toetsen kan maken. 
 

3. Sportdagen       
Op het Rembrandt College vinden we sport belangrijk. Naast de lessen lichamelijke 
opvoeding en de ‘sportieve’ i-uren krijgen alle leerlingen gedurende hun 
schoolloopbaan een aantal sportdagen. Tijdens deze sportdagen doen de leerlingen 
o.a. sportieve activiteiten die ze normaal niet in de gymles of in de ‘sportieve’ i-uren 
kunnen doen.   
 

4. Cultuurprofielschool  
Het Rembrandt College is een school waar de persoonlijke ontwikkeling in brede 
culturele en in kunstzinnige zin tastbaar wordt gemaakt. Kunst en cultuurbeleving krijgt 
op het Rembrandt College een eigen gezicht en is daarmee kenmerkend voor onze 
identiteit. Het cultuurprofiel is een van de het speerpunten in het strategisch 
beleidsplan van onze school en zichtbaar in het curriculum, de formatie, de 
meerjarenbegroting en de taakomschrijving van de verschillende uitvoerders. 
Op een cultuurprofielschool zijn kennisvakken en de creatieve ontwikkeling van 
leerlingen belangrijk. Creativiteit en kennis komen door aandacht en oefening tot 
ontwikkeling. 
Wij stimuleren deze creativiteit van onze leerlingen onder meer door het aanbod van 
muziek, drama en beeldende vorming in de eerste drie leerjaren. Drama  kan op de  
TL, de havo en het vwo als examenvak worden gekozen, beeldende vorming kan op 
de TL, de havo en het vwo als examenvak worden gekozen.  
In en buiten het lesprogramma zijn kunst, cultuur en sport onderdeel van feesten, 
werkweken, presentatieavonden en schoolreizen.  
Om het Cultuurprofiel goed uit te dragen maakt uw bijdrage dit ook voor havo 3 
mogelijk. 
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5. Studiecentrum (SC)     

Leerlingen kunnen in het studiecentrum boeken lenen. Dit kunnen leesboeken zijn 
(Nederlands, Engels en Frans) maar ook informatieve boeken. Voor dyslectische 
leerlingen zijn er luisterboeken, zowel voor Nederlands als voor Engels. Mocht een 
leerling vergeten zijn een atlas mee te nemen, dan kan deze voor 1 dag worden 
geleend bij het SC. Dit geldt ook voor sommige leerboeken. 
Het studiecentrum is elke dag geopend van 7.45-15.30 uur, behalve op dinsdagmiddag. 
Ook in de pauzes kunnen leerlingen in het SC terecht. In het SC staan veel computers 
waar d leerlingen op kunnen werken. Na afloop van de lessen kunnen leerlingen hun 
huiswerk maken in het SC. In het SC is er ook een mogelijkheid voor de leerlingen om 
te printen. Hiervoor krijgt iedere leerling € 7,50 printtegoed op hun pasje gezet. 
 

6. Veiligheidsvoorzieningen    
Deze bijdrage is met name bedoeld voor uitbreiding van en onderhoud aan de 
videobewaking. Middels deze camera’s is er meer toezicht mogelijk op de garderobe 
en fietsenstallingen. Bovendien worden er de schoolpassen (identiteitsbewijs binnen 
school) van betaald, deze heeft een leerling nodig om toegang te krijgen tot de 
mediatheek en tot schoolfeesten. 

 
7. Huur opbergkastje       

Dit zijn de huurkosten van het opbergkastje voor een schooljaar. U bent niet verplicht 
om een opbergkastje te huren, wij raden dat echter wel aan.  

 
8. Portfolio      

Bij de beeldende vakken en bij drama werken de leerlingen met een dummy op A4-
formaat. De leerlingen gebruiken deze dummy voor aantekeningen, schetsen, 
ontwerpen e.d. voor de genoemde vakken. Consequentie niet betalen: de leerling 
schaft zelf een A4-dummy aan. 
 

9. Bezoek Hogeschool (profielkeuzedag)  
De profielkeuzedag is een belangrijk onderdeel van het LOB-programma in de derde 
klas havo. Tijdens de profielkeuzedag van de hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) 
maken leerlingen uit havo 3 kennis met de verschillende aandachtsgebieden van de 
HAN, namelijk; 
Economie, Management en Recht, Gedrag en Maatschappij, Techniek, Gezondheid, 
Sport en Bewegen, Onderwijs en Opleiden, Informatica en Media en Communicatie. 
De profielkeuze is een belangrijke keuze voor de toekomst van de leerling, met name 
gelet op het al dan niet kunnen doorstromen naar vervolgopleidingen. De 
profielkeuzedag van de HAN biedt leerlingen een goede mogelijkheid om eens bij een 
hbo-instelling rond te lopen en kennis te maken met de verschillende 
aandachtsgebieden, studies en toelatingseisen van de HAN (de studies en 
toelatingseisen zijn vergelijkbaar met die van andere hbo-instellingen). 
De bijdrage wordt gebruikt voor de kosten van het busvervoer. Niet betalen is niet 
meegaan en een dag vervangende lessen volgen op school. 
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10. Excursie talen Duits/Frans 

De secties Frans en Duits organiseren een dagreis naar een stad. De sectie Duits naar 
een stad in Duitsland en de sectie Frans naar een stad in België waar Franstalig 
gesproken wordt. Het wordt voor de leerlingen een reis waarbij ze, doormiddel van 
opdrachten, moeten communiceren in de Franse of Duitse taal. Daarnaast wordt er 
bezoek gebracht aan musea waarbij de Cultuur centraal staat en leerlingen zich 
informatie eigen maken in de Franse of Duitse taal. Aan het einde van het derde 
leerjaar hebben de leerlingen zoveel basis van de Duitse en Franse taal dat zij zich 
goed verstaanbaar kunnen maken in die taal.  De voorbereiding en de verwerking  vindt 
plaats in de lessen Duits en Frans op school. De kosten zijn voor vervoer en entree.  
Consequenties voor niet betalen; De leerling gaat niet mee en volgt een alternatief 
programma op school. 
  

11. Excursie geschiedenis 
De sectie Geschiedenis en Staatsinrichting organiseert een excursie naar Den Haag 
voor de leerlingen van Havo 3 en VWO 3. Die dag bezoeken we het Binnenhof, de 
Tweede Kamer en de Ridderzaal. Zo'n excursie naar Den Haag is voor leerlingen een 
leuke en leerzame ervaring. Het bezoek aan het Binnenhof sluit aan op de lesstof en 
havo/vwo-programma's van geschiedenis en staatsinrichting. Op een aantrekkelijke en 
laagdrempelige wijze maken de leerlingen kennis met onze democratische rechtstaat 
en de politieke wereld. 
In de workshop 'Politiek' leren leerlingen hoe onze parlementaire democratie werkt en 
ervaren ze de landelijke politiek aan den lijve. Een bezoek aan het Binnenhof mag 
natuurlijk niet op het programma ontbreken. Ook wordt er een aantal educatieve 
spellen gespeeld. Zo kunnen de leerlingen zelf zien hoe zij de politiek kunnen 
beïnvloeden. Een bezoek aan de Tweede Kamer en Ridderzaal wordt uiteraard niet 
overgeslagen. De kosten zijn voor vervoer naar Den Haag.  
 
Consequenties bij niet betalen: Het Rembrandt College ziet de excursie naar Binnenhof 
als een leerzame dag die onderdeel uitmaakt van het van geschiedenis en 
staatsinrichting. Deelname wordt dan ook met klem geadviseerd. Wanneer u deelname 
niet toestaat, dient de leerling te werken aan een "vervangend project 
Staatsinrichting".  
 

12. Solidariteitsfonds     
Op dit fonds kunnen ouders/verzorgers een beroep doen als zij de geldelijke bijdrage 
niet kunnen betalen voor een bepaalde activiteit, terwijl zij wel willen dat hun kind kan 
deelnemen aan deze activiteit.  
 

A. De wettelijk vertegenwoordiger mag het bedrag in 4 termijnen voldoen op rekeningnummer 
NL11 INGB 0000 9372 30 t.n.v. Rembrandt College te Veenendaal, o.v.v. de naam en de 
klas van de leerling. De eerste termijn vervalt op 31 oktober 2019; de tweede termijn op 
31 januari 2020, de derde termijn op 30 maart 2020 en de vierde termijn op 31 mei 2020.  
 

 
B. Reductieregeling 

• Gelet op het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage heeft onze school besloten geen 
reductieregeling te hanteren. 
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• De school kan onder de hierna genoemde omstandigheden de verschuldigde 
ouderbijdrage op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger gehele dan wel 
gedeeltelijke kwijtschelding verlenen: 

a) Indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wettelijke 
vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm. 

b) Indien op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 
van toepassing is verklaard. 

 
Om voor (gedeeltelijke) kwijtschelding in aanmerking te komen dient u contact op te nemen 
met de school. 


