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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle 
leerlingen van het Wartburg College, locatie De Swaef 

 
 

Onderwerp Boekenpakket-schoolkosten 2022-2023 Afdeling Leerlingenadministratie 
Plaats Rotterdam Contactpersoon mw. P.A. van Veluw 
Datum Juli 2022 Doorkiesnummer (010) 480 14 22 
  E-mail PAvanVeluw@wartburg.nl 

 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze brief zetten wij de belangrijkste zaken voor u op een rij met betrekking tot het boekenpakket en de 
schoolkosten. Bewaart u deze brief alstublieft zorgvuldig. 
 
SCHOOLBOEKEN 
Uiterlijk in de week voor de start van het schooljaar worden de boeken thuisbezorgd. U ontvangt een e-mail als 
het pakket verzonden wordt met daarin een Track & Trace code om het pakket te ‘volgen’. Als er niemand thuis 
is doet PostNL een kaartje in de brievenbus. Het pakket kan dan worden opgehaald op het dichtstbijzijnde 
PostNL ophaalpunt. Daar blijft het pakket maximaal één week staan. 
 
Er worden zoveel mogelijk gebruikte boeken geleverd. Wanneer er geen gebruikte boeken meer op voorraad 
zijn, levert VanDijk nieuwe boeken. Wanneer u het pakket ontvangt, controleer dan direct de inhoud op basis 
van de pakbon die in het pakket zit. Op deze pakbon staat ook aangegeven of een artikel nieuw (N) of gebruikt 
(G) is geleverd. 
 
Wanneer u een boek van slechte kwaliteit heeft ontvangen, meldt u dit in Mijn VanDijk.nl. Klik op het juiste 
pakket, achter de artikelen kunt u klikken op ‘iets melden’. Kies hier voor de optie ‘schade’. De melding zorgt 
ervoor dat u aan het einde van het schooljaar geen problemen ondervindt bij het inleveren van de boeken. 
 
Mocht het boek echt niet bruikbaar zijn, dan kunt u ook aangeven dat u een vervangend artikel wilt ontvangen. 
VanDijk zorgt ervoor dat u een ander boek geleverd krijgt. Staat ‘iets melden’ niet meer achter het artikel, dan 
is de reactietermijn verstreken. 
 
Als een boek is kwijtgeraakt, wordt dit niet (nogmaals) door de school betaald. Een nieuw boek kunt u via de 
website van VanDijk bestellen. 
 
Alle boeken (met uitzondering van de werkboeken, tenzij anders aangegeven) moeten op een vooraf 
bekendgemaakt tijdstip weer ingeleverd worden op school. In principe zal dit aan het einde van het schooljaar 
zijn. Bij niveau- en/of vakwisselingen gedurende het schooljaar kunnen de boeken die niet meer nodig zijn 
eerder zelf retour gestuurd worden naar VanDijk of aan het einde van het schooljaar ingeleverd worden op 
school. Dan is het zaak de boeken goed te bewaren. Een boete wordt opgelegd als het boek bij inname 
ontbreekt of dusdanige schade heeft in het eerste gebruiksjaar, dat het als verloren moet worden beschouwd. 
Voorbeelden van dergelijke schade zijn: het boek heeft waterschade, de pagina’s zijn aan elkaar geplakt, er is 
dusdanig in het boek geschreven dat dit niet meer te gebruiken is, er ontbreken pagina’s, etc. Als een boek bij 
de inlevering wordt afgekeurd, wordt het niet ingenomen, maar krijgt de leerling het altijd mee terug. Het te 
vergoeden bedrag is 100 procent van de actuele nieuwwaarde van het boek. De boete wordt door middel van 
een factuur in rekening gebracht bij de ouder(s) of verzorger(s) van de leerling. 
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BOEKENFONDSCOÖRDINATOR 
Voor vragen kunnen de leerlingen terecht bij VanDijk of de boekenfondscoördinator. Dit geldt ook voor  
wijzigingen in het boekenpakket als gevolg van vak- of niveauwisselingen. 
 

Boekenfondscoördinator 

De Swaef Mevr. P.A. van Veluw 

 
SCHOOLKOSTEN 
Er zijn vier soorten schoolkosten: 
 

CATEGORIE 1 
 
 
Kosten voor school 

Het gaat om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar  
nodig heeft.  
 
Een aantal voorbeelden hiervan zijn: • leerboeken  
• werkboeken • project-boeken en tabellenboeken • BINAS  
• examentrainingen en examenbundels • eigen leermateriaal van de school en 
digitaal lesmateriaal 

CATEGORIE 2 
 
 
Kosten voor ouders 

Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven  
persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat.  
 
Een aantal voorbeelden hiervan zijn: • atlas • woordenboek  
• agenda • rekenmachine • schrift, multomap, pennen en  
dergelijke • gereedschap • sportkleding • praktijkkleding 

CATEGORIE 3 
 
Scholen kunnen ouders vragen een 
laptop of tablet aan te schaffen. Als 
ouders dit niet doen, moet de  
school voor een volwaardig alternatief 
zorgen. 

Het gaat hierbij om elektronische informatiedragers.  
 
Een aantal voorbeelden hiervan zijn: laptop/tablet 

CATEGORIE 4 
 
 
 
Scholen kunnen ouders een vrijwillige 
ouderbijdrage vragen voor extra 
activiteiten. Als ouders deze bijdrage 
niet voldoen, dan mag de school een  
leerling niet uitsluiten van deelname 
en ook geen kosteloos alternatief 
bieden.  

Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het verplichte  
onderwijsprogramma, georganiseerd door het bevoegd  
gezag. 
 
Een aantal voorbeelden hiervan zijn: • excursies  
• introductiekamp • kerstviering • bijles, huiswerkbegeleiding  
en examentraining • langdurige extra-curriculaire activiteiten  
zoals tweetalig onderwijs 

 
In de bijlage vindt u per categorie een opsomming van de schoolkosten voor het schooljaar 2022-2023. Dit 
overzicht kunt u ook terugvinden op onze website. Voor al deze schoolkosten is instemming verkregen van de 
oudergeleding in de medezeggenschapsraad. 
 
Veel ouders vinden het extra aanbod waardevol en vinden het belangrijk dat de extra activiteiten worden 
aangeboden. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kan betekenen dat de school niet (meer) in staat 
is deze extra activiteiten te organiseren of deze voorzieningen aan te bieden.  
 
Er zijn diverse regelingen om tegemoet te komen in de schoolkosten. Deze treft u verderop aan in deze brief. 
Ook kunnen er betalingsafspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld door gespreid te betalen. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de afdeling Financiën via facturen@wartburg.nl. 
 
 
 

mailto:fe@driestarcollege.nl
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Voor identiteitsgebonden zaken – waarvoor door de overheid geen of onvoldoende middelen beschikbaar 
worden gesteld – wordt een algemene ouderbijdrage gevraagd van € 25 per leerling met een maximum van € 
75 per gezin. Te denken valt aan het hierna genoemde reisfonds, attenties voor examenkandidaten, het 
samenstellen van dagopeningen en de cursus godsdienstige en pedagogische vorming beginnende docenten. 
Deze cursus is bedoeld om beginnende docenten nog beter in staat te stellen in te spelen op vragen van 
jongeren rondom Bijbel en identiteit. 
 
STICHTING LEERGELD 
Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden richt zich op kinderen uit minimagezinnen in dertien Zuid-Hollandse 
gemeenten. Ouders, verzorgers, docenten of intermediairs kunnen voor deze kinderen materiële voorzieningen 
aanvragen via deze website, zodat zij een eerlijke kans krijgen en volwaardig mee kunnen doen in onze 
maatschappij. Denk bij voorzieningen aan een fiets, een laptop, een verjaardagsbox of een pas om kleding mee 
te kopen. 
 
Meer informatie over de voorzieningen van Leergeld vindt u op www.elkkinddoetmee.nl. Doet uw gemeente 
niet mee? Een aantal gemeentes hebben zelf de Meedoenregeling, met ongeveer identieke voorzieningen.  
 
BUSABONNEMENT 2022-2023 
In samenwerking met vervoersbedrijf Connexxion bieden wij u weer de mogelijkheid om een busabonnement 
aan te schaffen. U heeft de keuze uit een school-, examen- en winterabonnement. Deze laatste kunt u 
aanvragen tot en met de herfstvakantie. Ook als uw kind met een andere vervoerder reist, kan er een 
abonnement besteld worden, Connexxion werkt hiervoor samen met alle vervoerders in Zuid-Holland, m.u.v. 
de NS.  
 
Het abonnement bestelt u rechtstreeks via de portal van Connexxion. De communicatie en de facturering gaat 
via school. U krijgt van ons de factuur na de zomervakantie, deze kunt u in termijnen betalen.  
 
Vanaf ca. 1 augustus is het abonnement te bestellen voor uw zoon of dochter. Dit zal gaan via een digitaal 
aanvraagproces, waarbij u direct na de aanvraag het abonnement op kan halen op de OV-chipkaart. Instructies 
en de prijslijst worden voor de zomervakantie geplaatst op onze website.   
 
REISFONDS 
Leerlingen van de Scholengroep Driestar-Wartburg komen uit de wijde omtrek. Een principiële keuze met 
financiële consequenties! Daarom kunnen ouders onder voorwaarden een bijdrage ontvangen in de 
vervoerskosten vanuit het reisfonds. Zo blijft reformatorisch onderwijs bereikbaar voor alle kinderen!  
 
TEGEMOETKOMING OUDERS 

• Ouders met kinderen van twaalf tot achttien jaar kunnen, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen en 
vermogen, een verhoging van het Kindgebonden budget ontvangen. De verhoging is bedoeld als een 
tegemoetkoming voor schoolkosten en aan te vragen bij de Belastingdienst. 

• Jongeren van achttien jaar of ouder in het voortgezet onderwijs kunnen een Tegemoetkoming scholieren 
aanvragen. Deze bestaat uit een basistoelage en een inkomensafhankelijke aanvullende toelage. Meer 
informatie is te vinden op de site van DUO.  

 
VRAGEN?  
Mocht u nog vragen hebben over het boekenpakket of de schoolkosten, dan kunt u terecht bij de 
boekenfondscoördinator van de locatie, mw. P.A. van Veluw. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 

 

 

C.J. Hoekman  

directeur

http://www.elkkinddoetmee.nl/
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Schoolkosten 2022-2023 Beroepencollege De Swaef

2a. Kosten voor ouders - Lesmateriaal dat door de ouders zelf moet worden aangeschaft (aangegeven met * of indicatieprijzen)

Lj. 1 Lj. 2 Lj. 3 BWI Lj. 3 E&O Lj. 3 M&T Lj. 3 PIE Lj. 3 Z&W Lj. 4 BWI Lj. 4 E&O Lj. 4 M&T Lj. 4 PIE Lj. 4 Z&W

Aanschaf paspoort leerl jaar 2 € 57,34

Agenda * * * * * * * * * *

OV-chipkaart t.b.v. excurs ies * * * * * * * * * * * *

CKV Saldo OV- chipkaart voor CKV-excurs ies € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00

Nederlands Woordenboek *

Duits Woordenboeken Nederlands-Duits  en Duits -Nederlands * * * * * * * *

Engels Woordenboeken Nederlands-Engels  en Engels -Nederlands * * * * * * * * * * * *

E&O
Sni jvaste l iniaa l , papiermes je, puntens l i jper met opvangbakje, l i jm, schaar, 

kleurpotloden (minimaal  8)
* * * *

E&O A4-map met 2 ringen voor het opbergen van opdrachten * *

E&O
Door leerl ingen in overleg met de docent aan te schaffen materia len voor de 

keuzevakken/keuzeopdrachten
€ 30,00 € 30,00 € 30,00

Stage Verklaring omtrent het gedrag (indien s tagebedri jf hierom vraagt) ( + € 35,00) * * * * * * * * * *

2b. Kosten voor ouders - Lesmateriaal dat via school wordt verstrekt 

Lj. 1 Lj. 2 Lj. 3 BWI Lj. 3 E&O Lj. 3 M&T Lj. 3 PIE Lj. 3 Z&W Lj. 4 BWI Lj. 4 E&O Lj. 4 M&T Lj. 4 PIE Lj. 4 Z&W

Schoolpas  incl . printtegoed* € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00

Agenda € 14,50 € 14,50

Gebruik beschermende kleding bi j beroepsgerichte vakken € 10,00

BWI, M&T, PIE Vei l igheidsset (overa l l , schoenen, beschermmateria len) ** € 60,00 € 48,00 € 56,50 € 52,60 € 44,50 € 51,60

PIE Gereedschap ** € 100,00 € 110,00

Wiskunde Aanschaf koershoekmeter € 2,50

Wiskunde Aanschaf rekenmachine TI-30XB Multiview € 16,00

** De kosten van het gereedschap voor PIE en de veiligheidsset worden gespreid over leerjaar 3 en leerjaar 4. Na volledige betaling wordt de set eigendom van de leerling.

  Bij vertrek in de loop van leerjaar 3 dient het nog onbetaalde deel van het gereedschap ingeleverd te worden.

Keuze(vak) of facultatief Lj. 1 Lj. 2 Lj. 3 BWI Lj. 3 E&O Lj. 3 M&T Lj. 3 PIE (et) Lj. 3 Z&W Lj. 4 BWI Lj. 4 E&O Lj. 4 M&T Lj. 4 PIE Lj. 4 Z&W

BWI Bas isset gereedschap voor tweedeklassers  met keuze voor BWI € 20,00

BWI Gereedschap ui ts troomprofiel  metselen (keuze)* € 135,00

BWI Gereedschap ui ts troomprofiel  schi lderen incl . broek (keuze) * € 85,00

BWI Gereedschap ui ts troomprofiel  timmeren (keuze)* € 155,00

BWI/PIE/M&T Gebruik beschermende kleding bi j beroepsgerichte vakken € 10,00

Z&W Keukenschort voor tweedeklassers  met keuze voor Z&W € 15,00

* De leerlingen zijn niet verplicht dit gereedschapsset via school aan te schaffen, maar mogen dit ook elders aanschaffen. Bij afname is een eigen bijdrage van ouders verschuldigd.

4. Vrijwillige ouderbijdrage

Lj. 1 Lj. 2 Lj. 3 BWI Lj. 3 E&O Lj. 3 M&T Lj. 3 PIE Lj. 3 Z&W Lj. 4 BWI Lj. 4 E&O Lj. 4 M&T Lj. 4 PIE Lj. 4 Z&W

Algemene ouderbi jdrage (maximaal  € 75 per gezin) € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00

Kluishuur € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00

K&C Excurs ie kunst & cul tuur € 10,00

CKV Excurs ies  CKV € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00

Godsdienst Excurs ie godsdienst € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

M&M Excurs ie mens  & maatschappi j € 15,00 € 50,00

Excurs ie BWI € 25,00

Excurs ie(s ) economie & ondernemen € 75,00 € 75,00

Excurs ie(s ) / gastlessen zorg en welzi jn € 30,00 € 30,00

ML Activi tei ten en excurs ies  maatschappi jleer € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00

Profielgerichte excurs ie l j. 1 en 2 (toegangskosten e/o kosten voor vervoer). € 25,00 € 25,00

Kosten kampweek € 110,00 € 187,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 140,00

LO Sportoriëntatie (keuzeprogramma van € 0 tot € 150) * * * * *

LO Sportdag leerjaar 1 t/m 3 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00

Keuze(vak) of facultatief Lj. 1 Lj. 2 Lj. 3 BWI Lj. 3 E&O Lj. 3 M&T Lj. 3 PIE (et) Lj. 3 Z&W Lj. 4 BWI Lj. 4 E&O Lj. 4 M&T Lj. 4 PIE Lj. 4 Z&W

LO2 Kosten LO2 (keuzevak voor leerl ingen ui t 3g(p) en 4g(p)) * € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00

PIE NIL-lasexamen (facultatief) € 125,00

Z&W EHBO diploma € 30,00

Afs lui tende activi tei ten examenleerl ingen € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00

* De totale kosten voor LO2 in leerjaar 3 en 4 bedragen € 500,00. Dit bedrag wordt verspreid over 2 leerjaren, dus twee keer € 250,00.

 * Jaarlijks wordt een printtegoed van € 5 en bijdrage schoolpas van € 1 in rekening gebracht.  Aan het eind van de schoolloopbaan wordt een eventueel resterend printtegoed gerestitueerd met een ondergrens van € 2,50. 


