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OVEREENKOMST VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

DOMINICUS COLLEGE 
2016 - 2017 

 
 

 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het Reglement Vrijwillige Ouderbijdrage 

van het Dominicus College en aanvaardt deze als onderdeel van deze overeenkomst. Ondergetekende 

maakt ten behoeve van zoon/dochter, 
 

Voor- en achternaam leerling: …………………………………………………………………..  
 

Klas: ………….  Geboortedatum: …………………………………… 

 
 

de keuze uit een van onderstaande drie mogelijkheden, gebaseerd op de in deze overeenkomst 
vermelde bijdragen voor activiteiten en diensten, gespecificeerd naar leerjaar: 

  
 

o zoon/dochter maakt gebruik van alle diensten en neemt deel aan alle activiteiten die zijn 

opgenomen in het overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage 2016-2017. 
  

o zoon/dochter maakt géén gebruik van de volgende diensten en activiteiten: nummer 
……………………………… en betaalt het aangepaste tarief van € ………..   

 

o zoon/dochter maakt geheel géén gebruik van of neemt niet deel aan de genoemde diensten 
en activiteiten. 

 
Svp hierboven aankruisen wat voor uw zoon/dochter van toepassing is. 

 

 
 

 
……………………………………………….……………………………………………………………………… 

(naam, voorletters ouder/verzorger) 
 

 

…………………………………………..  …………………………………………………………….... 
(plaats, datum)    (handtekening) 

 
 

 

Bank-/girorekening: ………………………………………………………………………………… 
 

z.o.z 
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 Vrijwillige ouderbijdrage 

’16 – ‘17 

Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4  5 havo  5 vwo 6 vwo 

1 Drukwerk incl. porto 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

2 Activiteiten: introductie, 
cultureel (incl 1/3 bijdrage 

cultuurkaart), sport(dagen), 

projecten, etc. 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

3 Materiaalkosten: gebruik 
camera’s Nieuwe Media, atlas, 

labjas, Universum, tekenen, 
printen en kopiëren, 

proefwerkpapier 

32,50 32,50 22,50 17,50 17,50 17,50 17,50 

4 Examenkosten zoals 

profielwerkstuk, diplomering 

    25,00  25,00 

5 Mentoractiviteit 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

6 Huur kluisje *  17,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

7 Collectieve Verzekering (o.a. 
reizen) 

1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

 Totaal  104,25 94,25 84,25 79,25 104,25 79,25 104,25 

 

 
Toelichting: 

 
* Huur kluisje: de kluishuur bedraagt € 7,50 per jaar. In leerjaar 1 is een borg ter hoogte van  

€ 10,00 opgenomen. De huur van een kluisje is zeer aan te bevelen. Leerlingen mogen niet met hun 
jas aan het lokaal betreden, het is de bedoeling dat zij die in hun kluisje bewaren evenals hun 

kostbare apparatuur, bijvoorbeeld tijdens de gymles. Het kluisje is ook bestemd voor het bewaren van 

de gymspullen en een deel van de boeken zodat leerlingen niet de hele dag met hun complete 
boekenpakket hoeven rond te lopen. 

 


