Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
van RSG Slingerbos | Levant

Datum : 22 juli 2020
Ref.nr. : 02.10/aanv.schooljr./startbrvn
Betreft : Informatie schooljaar 2020-2021

Geachte ouder/verzorger, beste leerling,
Op dinsdag 1 september a.s. beginnen we, na hopelijk een goede vakantie, het nieuwe
schooljaar met een aantal introductieactiviteiten. Woensdag 2 september starten de
lessen op school volgens het dan geldende rooster. Gedetailleerde informatie hierover
kunt u vinden op onze website onder het kopje ouders en vervolgens schoolpost. Hier
vindt u per studie/klas informatie over de exacte tijdstippen van de introductie, de
schoolfotograaf, etc. Het is daarbij belangrijk om te weten in welke studie/klas uw
zoon/dochter zit. Zie hiervoor het gepersonaliseerde e-mailbericht dat u in uw inbox
heeft ontvangen. Mocht de situatie vanwege coronamaatregelen anders zijn dan wordt
u uiteraard geïnformeerd.
De boeken voor het nieuwe schooljaar worden door school besteld en deze zullen
ongeveer een week voor aanvang van het schooljaar bij u thuis bezorgd worden.
Leerlingen die gebruik maken van de Learning Portal ontvangen geen boeken, voor
deze leerlingen worden digitale leermethodes ingezet.
Onderstaand kunt u informatie over het leermiddelenfonds en de schoolkosten vinden.
Wij wensen u een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
Dhr. R. Brink, directeur RSG Levant
Dhr. A. Veenenbos, directeur RSG Slingerbos

Het leermiddelenfonds en schoolkosten
Leermiddelen- en werkboeken
RSG Slingerbos | Levant heeft een eigen leermiddelenfonds voor alle leerjaren. Via dit
fonds ontvangt de leerling studieboeken in bruikleen. Naast studieboeken gebruiken de
leerlingen bij veel vakken ook bijbehorende werkboeken.
De school ontvangt een bijdrage voor de kosten van de leermiddelen. Dit houdt in dat u
geen boekengeld hoeft te betalen.
Om de schoolkosten te beheersen zullen de meeste werkboeken onbeschreven moeten
blijven; de docenten zullen dit aangeven.
Wij verzoeken u vriendelijk om erop toe te zien dat de studie- en werkboeken passend
gebruikt worden. Bij beschadiging of verlies van in bruikleen gegeven leermaterialen
verwachten we dat de ontstane kosten vergoed worden.
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Schoolkosten 2020-2021
Algemeen
RSG Slingerbos | Levant ontvangt per ingeschreven leerling (teldatum 1 oktober) een
standaardvergoeding van de overheid. Maar daaruit kunnen niet allerlei extra
voorzieningen en activiteiten worden bekostigd. Om dat wel te kunnen doen is er sprake
van ouderbijdragen.
De RSG bijdragen voor het schooljaar worden vermeld in de schoolgids en bestaan
onder meer uit bijdragen voor de diverse richtingen (bv. tweetalig onderwijs en
wereldklas), huur kluisje en de RSG support bijdrage. Het betalen van de bijdragen is
vrijwillig. Indien uw kind geen gebruik wenst te maken van de diensten of niet deelneemt
aan de genoemde richtingen, bent u de bijdrage niet verschuldigd.
Overige activiteiten
In de loop van het schooljaar vinden diverse reizen/uitwisselingen en andere activiteiten
plaats. Deelname aan deze activiteiten gebeurt op basis van vrijwilligheid. Leerlingen die
deelnemen, betalen wel voor de activiteit. De hoogte van het te betalen bedrag is
afhankelijk van het type activiteit. In de schoolgids staat een overzicht van deze (soms
meerdaagse) activiteiten, per leerjaar/klas/groep met een zo nauwkeurig mogelijke
indicatie van de kosten van deelname. Voor alle reizen en activiteiten geldt dat deze
geannuleerd kunnen worden vanwege de geldende coronamaatregelen op dat
moment. We volgen hier de adviezen van de officiële instanties (waaronder het RIVM
en de VO-Raad) en hebben als insteek dat we alleen een activiteit organiseren als dat
verantwoord is.
De RSG heeft de ‘gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs’ onderschreven.
Deze is erop gericht om met behoud van kwaliteit de schoolkosten voor de ouders te
beheersen en transparant te houden.
Wijze van betaling
Via e-mail wordt een link naar een betalingsomgeving (WisCollect) aangeboden, waarna
u de ouderbijdragen (via Ideal) kunt voldoen. Deze mail ontvangt u in het najaar.
Gespreide betaling is op verzoek mogelijk. U dient dan contact op te nemen met de
financiële administratie.
Voor de overige activiteiten waarvoor uw kind zich gedurende het schooljaar kan
aanmelden, ontvangt u tevens een e-mail, waarin ook een link is opgenomen naar
bovengenoemde betalingsomgeving. De betaling dient voorafgaand aan de activiteit/reis
te zijn voldaan.
Voor verdere informatie over leermiddelenfonds en schoolkosten verwijzen wij u naar de
schoolgids 2020-2021 die u kunt vinden op onze website www.rsgslingerboslevant.nl
onder ‘downloads’ en via de link ‘Schoolgids’ in het hoofdstuk Financiën.
Contact
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met de financiële
administratie: finadm@rsgsl.nl
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