Schoolkosten 2020 – 2021
Het Twickel College Delden klas 1 en 2
Gratis lesmateriaal
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal,
dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is
voor het volgen van het onderwijsprogramma.
Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan:
− leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
− eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s die een leerling in
dat leerjaar nodig heeft;
− de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in
dat jaar nodig heeft;
− distributiekosten;
− verbruiksmaterialen zoals tekenpapier, verf, hout, metaal, enzovoort.
Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen
die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het
onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te
kunnen aanbieden, vraag de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.
Hiermee kunnen we bijvoorbeeld atlassen, gereedschappen en buitenlesactiviteiten
betalen. Verder brengen we via de vrijwillige ouderbijdrage zaken als excursies en
werkweken in rekening.
Introductie en activiteiten
In klas 1 en 2 organiseren we allerlei activiteiten voor leerlingen. Die activiteiten zijn er op
gericht de betrokkenheid van de leerlingen bij school, bij hun klasgenoten en docenten te
vergroten. Het bedrag is nodig voor onder andere de wenweek van klas 1, activiteiten rond
Sinterklaas en Kerstmis, afsluitende activiteiten aan het eind van klas 2 en dergelijke.
Ouders worden hierover geïnformeerd.
Excursie LOB
Voor de BK en KT leerlingen is het van belang tijdens hun vmbo opleiding een goed
beroepsbeeld te ontwikkelingen. In dat kader organiseren we excursies naar bedrijven en
instellingen buiten de school. Bovendien verzorgen deskundigen uit verschillende
sectoren gastlessen.
Excursies
In de onderbouw hebben de leerlingen elk jaar één excursie. Deze excursie ligt in het
verlengde van het onderwijs van een bepaald vak, bijvoorbeeld geschiedenis,
natuurverkenning of levensbeschouwing. In de reguliere lessen, voorafgaand aan de
eigenlijke excursie, vindt voorbereiding plaats. Daarna zijn er afsluitende activiteiten:
verslagen, presentaties, werkstukken en dergelijke.
NB: Het is mogelijk, dat er meer excursies dan het bovengenoemde zullen plaatsvinden,
bijvoorbeeld omdat er zich in onze regio een speciale mogelijkheid, een evenement of
manifestatie voordoet. In dit soort gevallen worden ouders per brief, die met de leerlingen
wordt meegegeven, geïnformeerd.
Projecten
Met een project bedoelen we een leer–activiteit veelal in een andere vorm dan de
uitsluitend gebruikelijke les. Voorbeelden: mee naar het werk; projecten rond kunst en
cultuur, Halt projecten, het kangoeroe project (een activiteit in het kader van een landelijk
project om de belangstelling en interesse in het vak wiskunde te vergroten en te
stimuleren). Vaak brengt dat extra kosten met zich mee. De thema’s voor deze projecten
worden in de loop van het schooljaar uitgewerkt. Tevens wordt Biebsearch uit projecten
betaald.
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In Delden bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de Sport+klas. Aan ouders die
hun kind hiervoor hebben opgegeven, wordt een vergoeding voor de extra kosten
gevraagd van € 70,00.

Schoolbijdrage*
* De algemene vrijwillige schoolbijdrage bedraagt € 25,00. Dit bedrag is als volgt verdeeld:
a) bibliotheek
b) niet lesactiviteiten (clubs) en sportieve vorming
c) algemene culturele en sportieve vorming
d) oudervereniging
e) leerling vereniging
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Betaling
De incasso gebeurt digitaal door gebruik te maken van de module Wis Collect. Op het
moment dat de schoolkosten voor u klaar staan in Wis Collect, ontvangt u een e-mail
met een naar het webadres van Wis Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u
selecteren aan welke activiteiten of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit
een aantal betalingsmogelijkheden (via Ideal, via incasso of via overboeking=factuur). U
krijgt vervolgens automatisch een mail ter bevestiging van uw betaling.
Aan activiteiten waar niet voor betaald wordt, kan een leerling niet meedoen. Voor
leerlingen die aan een activiteit niet deelnemen wordt een vervangende kosteloze
activiteit op school gezorgd.
De gemeente heeft mogelijkheden om minder draagkrachtige gezinnen financieel te helpen
bij deze kosten.
Bij de gemeente Hengelo valt dit onder het “Sport- en Cultuurfonds”.
Bij de gemeente Borne valt dit onder het “Studiefonds”.
Bij de gemeente Hof van Twente kunt u hiervoor via 0547 - 85 85 85 nadere informatie
verkrijgen.

