Vrijwillige ouderbijdragen
De vrijwillige ouderbijdragen die het Niftarlake College aan de ouder(s)/verzorger(s)
vraagt, bestaat uit verschillende onderdelen die per leerjaar verschillen, afhankelijk van
het programma. Bij alle onderdelen staat een omschrijving in de persoonlijke omgeving.
De vaste vrijwillige ouderbijdrage voor het cursusjaar 2019-2020 is vastgesteld op € 95,- dit
is inclusief €10,00 huur van de kluis. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten en
diensten die uit de vaste vrijwillige ouderbijdrage worden gefinancierd.
Het Niftarlake College ontvangt van de overheid de financiële middelen die nodig zijn voor
het verzorgen van onderwijs en het verstrekken van leermiddelen. Daarnaast biedt de
school, net als de meeste andere scholen, een groot aantal activiteiten en voorzieningen die
niet door de overheid worden vergoed. Deze hebben ten doel een bijdrage te leveren aan
een prettig schoolklimaat, alsmede de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van
de leerling te bevorderen. Voor die activiteiten en voorzieningen vraagt de school aan u als
ouders of verzorgers een bijdrage. De ouders van de Medezeggenschapsraad hebben vooraf
ingestemd met de hoogte en de doeleinden van de aan ouders gevraagde bijdragen voor
schooljaar 2019-2020.
Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Het betalen ervan is geen voorwaarde om uw kind te laten
deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten en de examens. Voor de meeste nietverplichte activiteiten en voorzieningen is de school er wel van afhankelijk, omdat we
hiervoor geen andere financieringsbronnen hebben.
Aan sommige activiteiten kan alleen worden deelgenomen als de bijdrage is betaald. In het
geval de leerling niet deelneemt aan de activiteit, zal door school een kosteloos alternatief
programma worden georganiseerd. Bij activiteiten waarvoor dit geldt, is dit in de
persoonlijke omgeving inzichtelijk gemaakt.

Vaste vrijwillige ouderbijdrage
De vaste vrijwillige ouderbijdrage is, vastgesteld op €95,- (inclusief huur van het kluisje)
voor cursusjaar 2019-2020 en is als volgt opgebouwd:
1. Ouderraad
De ouderraad heeft een budget, waaruit zij een aantal zaken kan bekostigen. U kunt
hierbij denken aan het bestellen van informatiemateriaal, het inhuren van
gastsprekers voor ouderavonden met speciale thema’s, het organiseren van een
workshop over een bepaald thema of het organiseren van een evenement.
2. Dagopeningen en vieringen
Iedere dag worden alle lessen door de docent geopend met een lezing uit de “Zinbox”.
Dit zijn verhalen uit de bijbel in een moderne stijl. Daarnaast wordt er tijdens de
mentorlessen aandacht besteed aan Pasen en het Kerstfeest. Voor de vieringen en het
materiaal vragen wij een bijdrage van de ouders.
3. Decanaat
De bijdrage voor het decanaat wordt gevraagd aan alle leerlingen. Leerlingen
ontvangen begeleiding bij het kiezen van het juiste profiel en bij het kiezen van het
vervolgtraject na het centraal examen op het Niftarlake College. Naast de begeleiding

van decanen, wordt hiervoor (digitaal) materiaal aangeschaft. Er wordt door de
leerlingen gewerkt aan het LOB (loopbaankeuze) dossier.
4. Mediatheek
Op het Niftarlake is een mediatheek aanwezig. Daar kunnen leerlingen studeren in het
studiehuis en informatie zoeken op de te lenen laptops, in tijdschriften, in online
vraagbanken en boeken lenen. Wij vragen een kleine bijdrage in de kosten voor het
afsluiten van diverse (digitale) abonnementen en voor de begeleiding die wordt
geboden.
5. Culturele activiteiten/Cultuurkaart
De overheid biedt financiering voor cultuur voor het onderwijs in de vorm van een
cultuurkaart. De cultuurkaart bedraagt € 5,-. Dit bedrag is onvoldoende om een goed
cultuurprogramma te bieden aan onze leerlingen. Wij vragen een bijdrage aan de
ouders voor het cultuurprogramma. Het programma omvat o.a. een bezoek aan het
museum, theater of de bioscoop.
6. Sportactiviteiten
Er vindt ieder jaar een sportdag plaats op school. Daarnaast moeten er veel
materialen, die voor sport en spel worden gebruikt, worden gekeurd en worden
vervangen om de veiligheid van leerlingen te allen tijde te kunnen waarborgen.
7. Verzekeringen
Het Niftarlake heeft een verzekeringspakket afgesloten voor de leerlingen. Hieronder
vallen een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering. Uw
zoon of dochter is verzekerd voor medische kosten en beperkt voor het verlies of
diefstal van bagage tijdens kampen, werkweken, uitwisselingen en excursies.
Daarnaast zijn leerlingen verzekerd tijdens de reis van en naar school. Wij vragen de
ouders een bijdrage voor de kosten van de verzekering.
8. Niftarlake leerlingen app
De Niftarlake leerlingen app is een app voor alle smartphones. De app biedt informatie
over het rooster, belangrijke mededelingen en nieuws van de school.
9. Gebruik atlassen, woordenboeken, labjassen en veiligheidsbrillen
Het is niet nodig om woordenboeken en atlassen mee te nemen naar school. Indien dit
materiaal in de les moet worden gebruikt, verschaft de docent dit materiaal dat op
school aanwezig is.
10. Gebruik ICT (computers, internet, draadloos netwerk, software)
Het Niftarlake College zorgt voor adequate voorzieningen op school. Hierbij kunt u
denken aan het draadloze netwerk dat naast gebruik in de lessen ook door leerlingen
gebruikt wordt in de pauzes. Leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om op
computers te werken. De kosten voor het aanbieden van deze faciliteiten legt een
flink beslag op het budget van de school.
11. Organisatie examens en PTA’s
Voor de organisatie van het toetsings- en examenprogramma worden materialen en
informatie beschikbaar gesteld. De school vraagt een kleine bijdrage aan de ouders
voor de kosten die dit met zich meebrengt.

