Te verwachten ouderbijdrage 2021 – 2022
Kompaan College locatie Wijnhofstraat Leerjaar 3 en 4.
Ouderbijdrage

Facturen worden verzonden vanuit ons systeem (WIS Collect) via het e-mailadres
dat bij ons bekend is. Gespreid betalen is mogelijk. Neem hiervoor contact op met
onze financiële administrat ie via financieel@kompaancollege.nl.

Soort

Bedrag

Leerjaar

Ouderbijdrage*

€100,00

3,4

CKV kunstdossier theaterbezoek

€ 20,00

3

Excursie CKV

€ 15,00

3

Excursie Zorg&Welzijn

€ 25,00

3,4

€ 15,00

3

€ 25,00

3,4

Kamp Ardennen**

€ 210,00

3

Kamp Zeilweek**

€ 205,00

3

Kamp Waddeneiland

n.t.b.

3

Kamp Berlijn

n.t.b.

3

Kamp Creatief

€ 60,00

3

Bedrijfskleding HBR

€ 197,00

3

Bedrijfskleding BWI

€ 63,00

3

Bedrijfskleding MT/PIE

€ 82,00

3

SSD kaart profiel MVI

€ 50,00

3

Excursie
Economie&Ondernemen
Excursie Media,
Vormgeving, ICT

*Specificatie ouderbijdrage
Voor alle leerlingen van het Kompaan College vragen wij een bijdrage in de ouderbijdrage
á € 100,-. Hiervan betalen wij de volgende materialen en middelen:














Premie collectieve ongevallen- en WA-verzekering voor schoolactiviteiten;
o Ook tijdens excursies en werkweken
Introductie, vieringen (feestdagen) en andere festiviteiten;
o De locatieleiding bepaalt samen met de coaches aan welke feestelijke
activiteiten dit budget besteed wordt
Mediatheek en voorraad boeken;
Extra kopieerkosten
o Iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar in ieder geval € 2,50
kopieergeld op de schoolpas
Kluisjes voor leerlingen;
Aanschaf leerlingenpas en bekostiging van het bijbehorende betaalsysteem;
Module SOM waardoor ouders/verzorgers mee kunnen kijken met de behaalde
resultaten van zoon/dochter;
CJP-pas
ICT voorzieningen voor leerlingen zoals Wifi;
Diploma uitreiking om de schoolcarrière van de geslaagde leerlingen feestelijk af te
sluiten

** Schoolkamp leerjaar 3
Deelname aan dit schoolkamp is verplicht. Leerling heeft de keuze uit één van de
genoemde kampen. Meer informatie over de inhoud wordt via de docent gedurende het
schooljaar gedeeld.
Optionele kosten
Naast de verplichte ouderbijdrage, worden er gedurende het jaar de volgende optionele
activiteiten aangeboden.

Soort

Bedrag

Leerjaar

Fotograaf

€13,00

3,4

Winterberg dagtrip

€ 55,00

3,4

Skiweek

€ 450,00

3,4

Musical voorstelling

€ 10,00

3,4

Kerstgala

€ 10,00

3,4

Bring Your Own Device (BYOD)
Het Kompaan College werkt volgens het principe BYOD. Dit betekent dat leerlingen zelf een
device (laptop) aanschaffen bij de start op onze school (ook zij-instromers). Zij bepalen zelf
welke en dus ook wat de kosten zijn. Prijsindicatie is eenmalig € 500,-.
Het Kompaan College biedt de mogelijkheid om een laptop te kopen via The Rent
Company. Dit houdt in dat je middels een bepaald bedrag per maand een laptop ter
beschikking krijgt. Voor meer informatie zie www.rentcompany.nl en het informatieboekje
vanuit de school.

Op 2 maart 2021 heeft de MR van het Kompaan College instemming gegeven voor deze
kosten. Het overzicht bevat een indicatie van de kosten en kunnen dus afwijken van de
werkelijke kosten.

