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Aan de ouder(-s), verzorger(-s) van alle
leerlingen van het Rietveld Lyceum

Referentie: 2019-274/Snd/Hee
Betreft: aankondiging verzamelfactuur ‘Kosten voor extra schoolactiviteiten 2019-2020’

Geachte ouder(-s), verzorger(-s),
Het Rietveld Lyceum wil kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs bieden. De kosten hiervoor
worden overwegend door het rijk gesubsidieerd. Schoolboeken en digitale methodes worden
bijvoorbeeld gratis ter beschikking gesteld. De bijdrage van het rijk is niet voldoende om de
kwaliteit te bieden die wij nastreven. Daarom zijn wij ook aangewezen op u.
Extra schoolactiviteiten per leerjaar
Naast de activiteiten die uit de vrijwillige ouderbijdrage worden bekostigd organiseert het Rietveld
Lyceum extra schoolactiviteiten zoals het brugklaskamp, de activiteitendag op 5 december voor
onderbouwleerlingen en diverse excursies die gekoppeld zijn aan schoolvakken. Leerlingen
kunnen aan deze activiteiten niet deelnemen wanneer de kosten daarvoor niet worden voldaan.
Het overzicht van de kosten van deze extra schoolactiviteiten per studie en leerjaar staat op onze
website onder het kopje ‘praktische zaken → downloads’.
Verzamelfactuur
U ontvangt binnenkort via ons online facturatie- en betaaldienst WIS Collect een e-mail met
daarin een link. Daarmee kunt u de verzamelfactuur ‘Kosten voor extra schoolactiviteiten’
voldoen. In deze verzamelfactuur zijn de kosten voor extra schoolactiviteiten waaraan uw zoon of
dochter in het schooljaar 2019-2020 deelneemt, opgenomen. De kosten voor de activiteitendag
rond 5 december voor bovenbouwleerlingen, het muziekfestival en het kerstgala zijn niet
opgenomen in deze verzamelfactuur. Deze kosten dienen door de leerling later dit schooljaar met
behulp van de schoolpas bij de receptie betaald te worden.
Vrijwillige ouderbijdrage
Later dit schooljaar ontvangt u een betalingsverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze
bijdrage is voor het organiseren van activiteiten op onze school van groot belang, maar is niet
verplicht. Vandaar dat deze afzonderlijk van overige schoolkosten in rekening wordt gebracht.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over het
bovenstaande dan kunt u deze stellen via info@rietveldlyceum.nl.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Sanders, conrector

