Ouderbijdrage en schoolboeken schooljaar 2015-2016
Schoolboeken
Boeken bestellen en afhalen:
Met ingang van het schooljaar 2013/2014 worden de gratis schoolboeken rechtstreeks door school
besteld ; u hoeft hier dus niets voor te doen. Let op: dit geldt niet voor leermiddelen zoals
rekenmachines, woordenboeken of atlassen voor thuisgebruik.
De levering van de schoolboeken blijft hetzelfde als in voorgaande schooljaren: de boeken worden
geleverd via de school. Bij het ophalen van de boeken ontvangt uw kind een “pakketlijst” met daarop
de boeken die worden geleverd (op deze pakketlijst komen de parafen van de controleur en uw
kind). Uw kind moet zelf alle boeken kaften. Via de site van Lexicon-G (http://www.lexicon-g.nl)
heeft u inzage in de boekenlijst. Hierop kunt u ook zien welke niet-gratis leermiddelen uw kind nodig
heeft (voor klas 1 wordt dit in een aparte bijlage meegestuurd).
Boeken inleveren:
Aan het einde van het schooljaar ontvangt uw kind een overzicht (in duplo) van boeken die moeten
worden ingeleverd. Deze overzichten dienen tegelijk met de boeken te worden ingeleverd. De
boeken moeten ontdaan zijn van kaftpapier en worden bij inlevering direct gecontroleerd. Deze
controle kan opmerkingen opleveren, die op de overzichten worden genoteerd, waar financiële
gevolgen aan vastzitten. Daarna worden beide overzichten afgetekend door zowel leerling als
controleur. Mocht u boeken in uw bezit hebben die niet op de overzichten staan, dan kunt u deze
aanvullend inleveren en op de overzichten bijplaatsen. De controleurs bepalen dan in een later
stadium de waarde van deze boeken op basis van ouderdom en kwaliteit.
Statiegeldbijdrage en niet gratis leermiddelen
De school vraagt een vrijwillige statiegeldvergoeding van € 100,00 voor de gratis beschikbaar
gestelde leermiddelen. Deze vergoeding kan worden gebruikt ter compensatie van beschadigde
en/of zoekgeraakte (niet-ingeleverde) leermiddelen. De werkelijke kosten worden bij u in rekening
gebracht. De statiegeldvergoeding valt daardoor automatisch vrij.
Daarnaast kunt u zelf via de webshop van Van Dijk (te benaderen via de website van Lexicon-G) de
niet-gratis leermiddelen bestellen. Dit gaat buiten verantwoordelijkheid van de school om en de
spullen worden rechtstreeks door Van Dijk aan u geleverd en gefactureerd; natuurlijk kunt u de nietgratis leermiddelen ook via een boekhandel of via internet aanschaffen.

Vrijwillige Ouderbijdrage
De (vrijwillige) ouderbijdrage valt uiteen in vier delen:




Een basisbijdrage van € 65,00. In de schoolgids vindt u een specificatie voor welke
doeleinden dit wordt gebruikt.
Schoolreizen: Uw kind is verplicht deel te nemen aan alle meerdaagse schoolreizen. De
werkelijke kosten worden in rekening gebracht. Het voorschot bedraagt € 200 per jaar. In
voorkomende gevallen is het mogelijk een beroep te doen op een bijdrage in de kosten.
Activiteiten: Uw kind neemt deel aan verschillende activiteiten en ontvangt de collectieve
aanschaffingen. De werkelijke kosten worden in rekening gebracht. Het voorschot bedraagt €
95 per jaar.



Contributie oudervereniging: Iedere ouder is in beginsel lid van de oudervereniging. Een
belangrijke taak van het bestuur van de Oudervereniging is het beheren van het Ouderfonds.
De (vrijwillige) contributie is thans vastgesteld op € 40 per jaar. Uit dit fonds worden
onkosten betaald die niet voor een algemene vergoeding in aanmerking komen, zoals
bijdragen aan de schoolkrant, de muziektheaterproductie, de eersteklasmusical en vele
andere culturele en sportieve activiteiten. Het bestuur van de Oudervereniging overlegt
hierover met de schoolleiding en legt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering rekening en
verantwoording af over besteding van de gelden. Een andere doelstelling is het in stand
houden en bevorderen van het zelfstandig gymnasiaal onderwijs aan het Barlaeus
Gymnasium en het ontwikkelen van activiteiten die daartoe bijdragen.

Voor zowel Schoolreizen als Activiteiten geldt, dat de school inventariseert welke bedragen de
ouders van een gemiddelde leerling over de gehele schoolloopbaan van hun kind betalen. Het
totaalbedrag wordt door zes gedeeld en dat is het jaarlijkse voorschot. U betaalt dus zes jaar lang
een gelijkmatig bedrag. De school herijkt jaarlijks de te verwachten kosten; dit kan betekenen dat het
voorschotbedrag jaarlijks wijzigt. Raadpleeg hiervoor de schoolgids. Lexicon-G int de voorschotten,
via de rekening van de school.
Lexicon-G administreert de werkelijke uitgaven per leerling aan de hand van uitgaveninformatie van
de school. Nadat de leerling de school verlaten heeft, wordt de afrekening opgemaakt. Aangezien het
voorschot gebaseerd is op een gemiddelde zal de ene ouder moeten bijbetalen en zal de andere
ouder geld terugkrijgen. Jaarlijks ontvangt u een tussenstand na afloop van het schooljaar.
Betaling en contract
Betaling van de statiegeldvergoeding voor de schoolboeken en de ouderbijdrage vindt plaats op basis
van een voorschotsysteem. Aan het einde van elk schooljaar ontvangt u een overzicht van de
daadwerkelijk gemaakte kosten minus de betaalde voorschotten. Vanaf schooljaar 2012/2013
worden de kosten voor niet-ingeleverde of beschadigde boeken direct gefactureerd via de
ouderbijdrage en verschijnen die kosten op het jaarlijks kostenoverzicht. De uiteindelijke afrekening
ontvangt u aan het einde van de schoolloopbaan van uw zoon of dochter.
De ouders van nieuwe leerlingen ontvangen bijgaand het contract voor het schooljaar 2015-2016,
inzake de (vrijwillige) deelname aan de ouderbijdragen en de statiegeldvergoeding en een formulier
met afspraken over het betalingsverkeer. U wordt verzocht deze formulieren voor 23 juni 2015
ingevuld en ondertekend te retourneren aan de administratie van school of direct te versturen aan
OSZG/Lexicon-G, Postbus 5233, 2000 CE Haarlem. De formulieren zijn ook te vinden op de website
van de school, de website van Lexicon-G of te verkrijgen bij de administratie van school.
N.B.: In tegenstelling tot het schooljaar 2011/2012, toen het wettelijk verplicht werd gesteld om
het contract jaarlijks te vernieuwen, geldt vanaf schooljaar 2012/2013 dat het (laatst) door u
ingevulde contract voor de volgende schooljaren stilzwijgend wordt verlengd. Wanneer u
wijzigingen in het contract wilt aanbrengen, kunt u voor een volgend schooljaar een nieuw
contract inleveren.
Samenvattend:
U betaalt jaarlijks een statiegeldvergoeding van € 100,- voor eventueel niet ingeleverde en/of
beschadigde boeken, een bedrag van € 65,- voor de basisbijdrage, € 40,- voor de oudervereniging en
een bedrag van € 295,- voor de leerjaarafhankelijke bijdrage (inclusief survival/Romereis/kunstreis).
Het totaal bedrag van € 500,- zal worden geïnd door Lexicon-G.

