
*  Bij drie keer een mislukte incasso vanwege onvoldoende saldo krijgt u een rekening voor het    

volledige bedrag.     Z.O.Z. 

Overeenkomst schoolkosten Pieter Nieuwland College schooljaar 2020/2021 

Als school vinden wij het belangrijk dat wij onze leerlingen bij onze lesprogramma’s extra activiteiten kunnen 
aanbieden zoals het brugklaskamp. Dat geldt ook voor voorzieningen als een kluisje en schoolpas. Hiervoor krijgt de 
school geen geld van het ministerie van onderwijs. 
Daarom vragen wij van u een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is vastgesteld met instemming van de ouders in de 
medezeggenschapsraad.  
 
De kosten voor extra voorzieningen en activiteiten zijn:  

• Iedere leerling huurt een kluisje. De huur bedraagt € 20,00. 

• Met de bijdrage leer- en hulpmiddelen dragen ouders bij in de kosten voor kopiëren, proefwerkpapier, 
software, materiaal voor tekenen, techniek, natuurkunde, scheikunde, biologie en gymnastiek (€ 85).  

• Algemene schoolkosten betreffen kosten in verband met mentoractiviteiten (€ 20,00), kosten voor de 
schoolpas (€ 10,00) en kosten voor de mediatheek (€ 10,00). 

• De cultuurkaart wordt niet meer door de overheid bekostigd. Dit kost € 10,00 per leerling voor één jaar. 

• Alle leerlingen van leerjaar 1 gaan op kamp. De bijdrage voor het brugklaskamp in leerjaar 1 is € 160,00. 

• Het extra programma voor Fast Lane English wordt niet vergoed door het ministerie. Hiervoor wordt een 
extra bedrag in rekening gebracht. 

 

Leerjaar 1  

kluishuur 20,00 

leer- en hulpmiddelen 85,00 
algemene schoolkosten 40,00 

cultuurkaart 10,00 

kamp 160,00 

Totaal  315,00 

 
We gaan ervan uit dat u deze extra activiteiten/voorzieningen net als de school belangrijk vindt voor uw kind. Mocht 
u er desondanks voor kiezen om voor een activiteit/voorziening geen bijdrage te betalen, dan kan uw kind ook geen 
gebruik maken van deze activiteit/voorziening. 
Meer informatie over financiën kunt u vinden in de schoolgids 2020-2021 op de website. 
 
Betaling: 

Ik geef hierbij toestemming om het bedrag van € 315,00 via automatische incasso in tien termijnen van mijn 
bankrekening af te laten schrijven. 

Naam ouder/verzorger  

Naam leerling 
 

 

Adres 
 

 

IBAN-nummer  

Datum  

Handtekening  

 N.B: Met uw handtekening verplicht u zich tot betaling  
 

 
 
 
 



 
Regeling restitutie en kwijtschelding 
Stichting ZAAM, waar het Pieter Nieuwland College deel van uitmaakt, volgt de gedragscode schoolkosten 
voortgezet onderwijs.  
Zoals de gedragscode voorschrijft is er een regeling restitutie en kwijtschelding: 
 
U kunt een beroep doen op de regeling restitutie en kwijtschelding als u ondanks een laag inkomen niet in 
aanmerking komt voor de scholierenvergoeding/reiskostenvergoeding van de gemeente Amsterdam. Indien u denkt 
hiervoor in aanmerking te komen dient u dit schriftelijk aan te vragen bij de directie, onder bijvoeging van de 
inkomensbewijsstukken.  
In bijzondere situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van schuldhulpverlening, kan kwijtschelding van toepassing zijn. 

 

Schoolkosten voor alle leerjaren 

Schoolgeld 2020 - 2021         

  
leerjaar 
1 

leerjaar 
2 

leerjaar 
3 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo 

                  

kostensoort                 

kluishuur 20 20 20 20 20 20 20 20 

leer- en hulpmiddelen 85 85 85 95 95 95 95 95 

algemene schoolkosten 40 40 40 40 40 40 40 40 
(mentoract. 20, schoolpas 10, 
mediatheek 10)                 

cultuurkaart 10 10 10 10 10 10 10 10 

werkweek/excursies 160 50 50 380 50 50 380 50 

totaal 315 205 205 
165 

 + 380 215 215 
165 

 + 380    215 

 

• Exclusief Fast Lane English: leerjaar 1 € 75, leerjaar 2 € 400, leerjaar 3 € 100, leerjaar 4 € 650. Dit wordt apart 
gefactureerd. Betaling is verplicht voor deelname. 

• Exclusief iPad 

• De werkweken voor havo 4 en vwo 5 worden apart gefactureerd en moeten voldaan zijn ruim voor de 

werkweek  start 

 


