Modelovereenkomst studiekosten 2016/2017
1.

Dorenweerd College, vertegenwoordigd door de heer G. Maessen (rector), te noemen “de school”

2.

De ouders/verzorgers van: …………………………………………… (Naam leerling)
…………………………………………… (Straat)
…………………………………………… (Postcode, woonplaats)
hierna te noemen “de wettelijke vertegenwoordiger”

In aanmerking nemende dat:


de wettelijke vertegenwoordiger (bij meerderjarigheid van de leerling: de leerling) de leerling
(zich) heeft ingeschreven bij de school, welke inschrijving door de school is aanvaard;



dat de school naast het verzorgen van het reguliere, op diplomering gerichte onderwijs zich
tevens sterk maakt voor een verdieping en verbreding van het onderwijs bijvoorbeeld door middel
van diverse activiteiten, die de school belangrijk vindt voor de leerling. De school krijgt daarvoor
van het ministerie geen extra geld;



dat door genoemde activiteiten volgens artikel 27, lid 2 van de Wet op het Voorgezet Onderwijs
(WVO) een overeenkomst voor een ouderbijdrage gesloten kan worden. Deze ouderbijdrage
vrijwillig is;



dat de wettelijke vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling, naast het reguliere
onderwijs, tevens deelneemt aan de hierna genoemde door de school verzorgde activiteiten en
bereid is de daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen;



dat de wettelijke vertegenwoordiger door het aangaan van deze overeenkomst eveneens
gehouden is de daarin opgenomen bijdrage aan de school volledig en tijdig te voldoen,



de wettelijk vertegenwoordiger de studiekosten betaalt op basis van de door de school
toegezonden brief; Niet betalen van de studiekosten kan leiden tot uitsluiting van deelname door
de leerling;



De school kan een korting geven op de studiekosten of deze kwijtschelden als omstandigheden
daartoe aanleiding geven. De wettelijk vertegenwoordiger dient daartoe een schriftelijk verzoek
op te stellen en deze te richten aan de administratie van de school;
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Verklaren te zijn overeengekomen:
De wettelijke vertegenwoordiger verklaart de studiekosten voor het schooljaar 2014/2015 wel/niet* te
zullen voldoen, ter dekking van onder andere kosten voor extra activiteiten. De wettelijke
vertegenwoordiger betaalt hiervoor €………. door middel van ondertekening. Voor de overige diensten
zoals bijvoorbeeld buitenlandse reizen, ontvangt u een vooraankondiging. Bij deelname volgt hiervoor
een aparte rekening. Deze overeenkomst wordt voor de duur van één schooljaar aangegaan.

*doorhalen wat niet van toepassing is

Aldus overeengekomen en opgemaakt d.d. ……………….(datum).

Handtekening

Handtekening

Gabri Maessen
Rector

Wettelijke vertegenwoordiger/
meerderjarige leerling
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