
 

 

 1e schooldag woensdag 23 augustus 2017 

 

1e jaars leerlingen worden om 09.15 uur verwacht 

2e jaars leerlingen worden om 10.15 uur verwacht 

3e jaars leerlingen worden om 11.00 uur verwacht 

4e jaars leerlingen worden om 12.15 uur verwacht 

 

In de zomervakantie heeft u informatie ontvangen over de betaling van de borg en de 

schoolkosten (beide brieven vindt u op de volgende pagina’s). 

Is de betaling niet gelukt via Wiscollect dan heeft u woensdag 23 augustus nog de 
mogelijkheid om naar school toe komen om alsnog te betalen en/of een betalingsregeling te 
treffen. Let wel, er is geen pinapparaat aanwezig op school. 
 
 
  



Voorburg, 10 juli 2017 
 
Betreft: Schoolkosten 2017-2018 
 
Geachte ouders / verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de rekening van de totale schoolkosten voor schooljaar 2017-2018. 
  
Het totale bedrag van de factuur is € 210,00 voor de: 
 
- Schoolkosten € 100,00 zoals: 
- Locker : voor elke leerling is een locker beschikbaar (zelf voor slot zorgen); 
- Leer- en hulpmiddelen: (proefwerk)papier, kopieën, computerprogramma’s en  
  aansluitingen, printmogelijkheden, materiaal praktijkvakken, examenmateriaal,  
  rekenmachine.      
- Schoolbijdrage (vrijwillig) € 110,00: 
fotojaarboek, deels activiteiten, excursies, schoolreis, schoolfeesten, vieringen, sportdag,   
ouderavonden, verzekeringen, administratieve kosten en kosten ouderraad. 
 
Met de vrijwillige schoolbijdrage kunnen wij voor de leerlingen en voor u een aantal zaken 
bekostigen die anders niet zouden kunnen. Het zijn zaken waarmee we net even wat extra’s kunnen 
doen, waar leerlingen plezier aan beleven waardoor ze graag naar school gaan. 
 
Op woensdag 23 augustus 2017 worden de leerlingen op school verwacht voor het ophalen van de 
boeken. Wij zullen uitsluitend boeken meegeven als er is betaald. 
 
U kunt ook contant betalen bij onze administratie op woensdag 23 augustus 2017. 
 
Met een vriendelijke groet, 

 
De heer R.A. Hulsbergen, 
directeur Veurs Voorburg 

  



Voorburg, 10 juli 2017 
 
Betreft: Schoolkosten 2017-2018 
 
Geachte ouders / verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de rekening van de totale schoolkosten voor schooljaar 2017-2018  
Het totale bedrag is opgebouwd in 2 facturen: 
 
- Factuur van € 150,00 voor de:  
  Borg voor het uitlenen van de boeken  
  (éénmalig gedurende alle schooljaren) 
 
- Schoolkosten € 100,00 zoals: 
- Locker : voor elke leerling is een locker beschikbaar (zelf voor slot zorgen); 
- Leer- en hulpmiddelen: (proefwerk)papier, kopieën, computerprogramma’s en  
  aansluitingen, printmogelijkheden, materiaal praktijkvakken, examenmateriaal,  
  rekenmachine.      
- Schoolbijdrage (vrijwillig) € 110,00: 
fotojaarboek, deels activiteiten, excursies, schoolreis, schoolfeesten, vieringen, sportdag,   
ouderavonden, verzekeringen, administratieve kosten en kosten ouderraad. 
 
Met de vrijwillige schoolbijdrage kunnen wij voor de leerlingen en voor u een aantal zaken 
bekostigen die anders niet zouden kunnen. Het zijn zaken waarmee we net even wat extra’s kunnen 
doen, waar leerlingen plezier aan beleven waardoor ze graag naar school gaan. 
 
Op woensdag 23 augustus 2017 worden de leerlingen op school verwacht voor het ophalen van de 
boeken. Wij zullen uitsluitend boeken meegeven als er is betaald. 
 
U kunt ook contant betalen bij onze administratie op woensdag 23 augustus 2017. 
 
Met een vriendelijke groet, 

 
De heer R.A. Hulsbergen, 
directeur Veurs Voorburg 

 

 

 


