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Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 schooljaar 2018-2019

Hellevoetsluis, juni 2018
Betreft: schoolkosten leerjaar 2018/2019

Geachte heer, mevrouw,
Komend schooljaar verwelkomen wij uw zoon/dochter als leerling op Helinium. In deze brief
stellen we u op de hoogte van de te verwachten kosten voor het schooljaar 2018-2019.
De jaarlijkse schoolkosten omvatten een bijdrage aan het schoolfonds, het ouderfonds en het
kluisje. Per afdeling ontstaan kosten voor extra activiteiten die wij organiseren voor onze
leerlingen. Daarnaast dient u leer- en hulpmiddelen aan te schaffen, een overzicht hiervan
vindt u in de bijlage.
In de schoolgids staat veel informatie over Helinium. U kunt onze site, www.helinium.nl,
hiervoor raadplegen.
Rest mij jullie allemaal een fijne zomervakantie te wensen. Wij kijken uit naar jullie komst!
Met vriendelijke groet,
1
De heer drs. R. A.J. van Tergouw
Rector
Bijlagen
1. Overzicht schoolkosten
2. Leer- en hulpmiddelen, door de ouders en leerlingen zelf aan te schaffen
3. Nadere toelichting schoolkosten 2018/2019

Adres:
Helinium Hoofdgebouw
Fazantenlaan 1
3222 AM Hellevoetsluis
Tel: 0181-316488

Helinium Technisch Paviljoen
Fazantenlaan 1A
3222 AM Hellevoetsluis

S C H O LE N GE M E E N S C H AP VO O R VM B O ( i n c l . L WO O ) – M AV O - H AV O - V WO ( GY M N AS IU M - AT H E N E U M )
HE LLE VOE TS LU IS

Bijlage 1 – Overzicht schoolkosten
Schoolkosten 2018/2019
Schoolfonds (zie 1.1)

€40,-

Ouderfonds (zie 1.2)

€12,-

Huur kluisje (zie 1.3)

€17,-

Totale kosten

€69,-

Voor dit bedrag ontvangt u een factuur.
Wij verzoeken u het totaalbedrag voor 22 augustus 2018 aan ons over te maken op
bankrekeningnummer NL31 RABO 0118 3735 44 o.v.v. het factuurnummer.
Voor het kluisje ontvangt de leerling een pasje. Is de pas kwijt dan rekenen wij €5,- voor een
nieuwe. Als de huur voor het kluisje niet voor bovengenoemde datum is betaald, zal de
leerling bij aanvang van het schooljaar niet over een kluisje kunnen beschikken.
Variabele activiteitenbijdragen
Alle leerlingen zijn ingedeeld in een team. De extra kosten per team variëren.
U ontvangt aan het begin van het schooljaar een aparte brief met informatie over de kosten
van de (buitenschoolse) activiteiten voor schooljaar 2018-2019.
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Bijlage 2 - Leer- en hulpmiddelen, door de ouders en leerlingen zelf aan te schaffen
In de brugklas dient u onderstaande leer- en hulpmiddelen aan te schaffen:

Voor alle vakken:
1.
2.
3.
4.
5.

Voldoende schriften
Multomap 23-rings met geruit (1x1 cm) en gelinieerd papier,
vijf transparante insteekmappen, tabbladen
Goed schrijf- en tekenmateriaal
Een agenda
Een stevige schooltas/rugzak

Voor wiskunde:
1. Een geodriehoek en een liniaal
2. Een eenvoudige passer
3. Een rekenapparaat:
Vmbo: Texas Instruments-30 Xa
Mavo/havo/vwo: Texas Instruments-30 Xb

Voor Nederlands:
Een Nederlands woordenboek (nieuwe spelling), bijvoorbeeld Koenen Woordenboek
Nederlands, bij voorkeur meest recente druk of
Prisma woordenboek Nederlands.
3

Voor Engels:
Van Dale Pocketwoordenboek Engels-Nederlands en Nederlands-Engels.

Voor aardrijkskunde:
Indien u overweegt voor thuis een atlas aan te schaffen, dan adviseren wij u
De Grote Bosatlas 55e editie € 69,95. Als tweedehands is ook de 54e druk
goed beschikbaar. De aanschaf is niet verplicht. Op school worden tijdens de
lessen aardrijkskunde atlassen beschikbaar gesteld.

Voor lichamelijke opvoeding en eventueel de sportklas:
1. Een korte of lange broek naar keuze
2. Zaalsportschoenen met opgelegd wit profiel (geen noppen), welke uitsluitend in de
sportzaal gedragen mogen worden
3. Een dry-fit sportshirt met opdruk Helinium. De leerling is verplicht tijdens de
gymlessen een dry-fit sportshirt met de schoolnaam te dragen. Het sportshirt kunt
u aanschaffen voor €14,50 bij Sport2000, Struytse Hoek 95, 3224 HE,
Hellevoetsluis. Dit sportshirt is vanaf 1 juli 2018 beschikbaar in twee uitvoeringen,
getailleerd en straight. Bij Sport2000 krijgen de leerlingen bij aanschaf van het
sportshirt en gedurende het schooljaar op vertoon van de schoolpas 10% korting
op de overige collectie. Mocht uw kind voor de sportklas hebben gekozen, dan
adviseren wij u in januari 2019 een tweede shirt aan te schaffen, omdat uw kind
dan tot 6 lesuren sport per week kan hebben.
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Voor podiumkunst/dans:
1. Trainingsbroek of legging
2. Polo en schone sokken
3. Snelhechtermap

Voor beeldende vorming:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een roestvrijstalen liniaal van 30 cm
Een schaar
De potloden HB en 2B
Een permanent viltstift met dunne punt (geen merkstift)
Gum
Puntenslijper

Voor Vakcollege Techniek:
1. Overall (type proban)
2. Veiligheidsschoenen
3. Veiligheidsbril
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Bijlage 3 - Nadere toelichting schoolkosten 2018/2019
1.1
Het schoolfonds
Op 1 augustus 1998 is art. 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs gewijzigd met
betrekking tot de voorwaarden rond ouderbijdragen zoals schoolfonds. In dat wetsartikel
staat onder andere dat de bijdrage een vrijwillig karakter heeft en dat betaling ervan los
staat van de toelating van de leerling. Op onze school wordt van alle ouders/verzorgers een
bijdrage van € 40,- aan het schoolfonds gevraagd. Het fonds is bestemd voor het bestrijden
van uitgaven ten behoeve van de leerlingen en van de school die niet ten laste van Ministerie
van OC&W worden gebracht. Uit deze vrijwillige ouderbijdrage worden uiteenlopende zaken
betaald, zoals kosten ten behoeve van de ondersteuning, decanaat, muziek- en filmrechten,
testen en toetsen, ongevallen/reis- en stage verzekering, verbruiksmaterialen, en
schoolpassen.
Wij hebben er voor gekozen om voor alle leerjaren een gelijk bedrag te vragen.
Hoewel de toegankelijkheid van het reguliere lesprogramma niet wordt beïnvloed door deze
ouderbijdrage, willen wij toch het belang van deelname benadrukken.
Indien niet betaald wordt kan de school besluiten de leerling niet te laten deelnemen aan de
activiteiten waarvoor betaling achterwege blijft. Aan de oudergeleding in de
medezeggenschapsraad (MR) wordt verantwoording afgelegd van de bestedingen. Wij
vertrouwen erop dat door het betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage het mogelijk blijft dat
Helinium een aantal extra voor onze school (belangrijke) faciliteiten zelf bekostigt.
1.2
Het ouderfonds
Voor het schooljaar 2018/2019 is de bijdrage aan het ouderfonds €12,- per leerling. De
bijdrage wordt tegelijk geïnd met de bijdrage voor de andere fondsen. Betaling van deze
bijdrage is niet verplicht, maar wordt door de ouderraad van de school van harte
aanbevolen. Tijdens de jaarlijkse Ouderraadvergadering wordt verantwoording afgelegd over
de uitgaven. Op de website van Helinium onder het menu ouders is uitgebreide informatie te
vinden over de besteding van deze bijdrage.
1.3
Huur kluisje
Ten behoeve van het opbergen van persoonlijke eigendommen en kleding huren de
leerlingen voor €17,- per jaar een kluisje. Deelname aan deze huur is niet verplicht, maar
wordt door ons sterk aanbevolen. Het alternatief voor niet deelnemen aan het huren van een
kluisje is de openbare garderobe. Heeft u kind al een kluisje, dan blijft de ontvangen pas
geldig voor het nieuwe schooljaar.

Adres:
Helinium Hoofdgebouw
Fazantenlaan 1
3222 AM Hellevoetsluis
Tel: 0181-316488

Helinium Technisch Paviljoen
Fazantenlaan 1A
3222 AM Hellevoetsluis

5

