
 

 
Informatie over de schoolkosten en de U-pas in 2018-2019 
 
 
Wat is belangrijk voor u om te weten? 
 
 
De kosten per leerjaar op Kranenburg in 2018-2019 
 

Leerjaar 1 

Kluis (huur) € 15,00 

Vrijwillige ouderbijdrage € 50,00 

Schoolreis  € 20,00 

Kamp € 95,00 

 

Leerjaar 3 

Kluis (huur) € 15,00 

Vrijwillige ouderbijdrage € 50,00 

Schoolreis  € 20,00 

Kamp € 95,00 

 
 
Uitleg van de kosten 
 
Kluisje 
Wij adviseren dat iedere leerling een kluisje huurt om persoonlijke  en schoolspullen veilig in 
op te bergen. De huur is € 15,00 per schooljaar. Het contract voor de kluisjes zit bij deze brief. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Om voor onze leerlingen activiteiten te kunnen organiseren, vragen wij een vrijwillige 
ouderbijdrage van 50 euro per jaar. Vrijwillig betekent dat u zelf bepaalt of u betaalt, het is 
niet verplicht. U begrijpt dat wij het betalen van deze ouderbijdrage van harte aanbevelen. 
Wij sluiten de leerlingen waarvoor de ouderbijdrage niet betaald wordt niet uit bij de verplichte 
onderdelen. Wel kunnen we meer activiteiten organiseren wanneer veel ouders ondersteunen.  
 
Schoolreis 
Ieder schooljaar gaan we met de hele school op schoolreisje, bijvoorbeeld naar de Efteling of 
Walibi. U ontvangt een brief met daarin de datum en tijden.  
 
Kamp/stedentrip 
De leerlingen uit leerjaar 1 gaan op kamp aan het begin van het schooljaar om elkaar beter te 
leren kennen. De leerlingen uit leerjaar 2 en 3 gaan in mei of juni op kamp. De leerlingen uit 
leerjaar 4 en 5 gaan in juni op stedentrip. Afgelopen schooljaar gingen zij bijvoorbeeld naar 
Parijs. U wordt altijd geïnformeerd over het kamp of stedentrip door middel van een brief.  
 
Branche opleiding 
Leerlingen uit leerjaar 4 en 5 doen bij ons op school een branche opleiding.  
De leerling sluit de branche opleiding af met een officieel examen. Als de leerling slaagt, krijgt 
hij of zij een door de branche erkend diploma. Zo’n diploma kan helpen bij sollicitaties. Wij 
vinden het belangrijk dat iedere leerling minimaal één branche-diploma haalt. De kosten voor 
de branche opleiding bestaan onder andere uit materiaal- en examenkosten.  
 
 

Leerjaar 2 

Kluis (huur) € 15,00 

Vrijwillige ouderbijdrage € 50,00 

Schoolreis  € 20,00 

Kamp € 95,00 

Leerjaar 4 en 5 

Kluis (huur) € 15,00 

Vrijwillige ouderbijdrage € 50,00 

Schoolreis  € 20,00 

Kamp/ Stedentrip € 95,00 

Branche opleiding € 50,00 



 
 
 
 
 
 
 
Betalen met de U-pas?  
Een deel van de kosten kan met de U-pas worden betaald. School kan tot € 75,00 declareren,  
alleen wanneer er voldoende budget op de kaart staat. Het declareren gebeurt door de pas te 
scannen. Wanneer het budget niet voldoende is, krijgt school hiervan direct een melding.  
 
U bepaalt waarvoor u de U-pas wil inzetten. U maakt (samen met uw zoon of dochter) de 
keuze voor welke kosten de U-pas wordt gescand. 
Let op: wanneer het bedrag boven de € 75,00 komt, betaalt u het restant van het bedrag zelf.  
 
Als school de pas gescand heeft is het budget dat nog over is te zien op de website van de  
U-pas: https://www.u-pas.nl/account 
 
 
Heeft u geen U-pas? 
Dan kunnen de kosten worden betaald via de bank of contant bij de administratie.  
 
Het IBAN van school is: NL88 RABO 0306 9438 16 
Wilt u bij het overmaken altijd de omschrijving en naam van uw zoon/dochter noteren?  
 
Bij een contante betaling bij de administratie ontvangt u een betalingsbewijs.  
 
 

 
Neem het kluisjescontract bij het startgesprek mee naar school.  
Uw zoon/dochter kan dan zo snel mogelijk gebruik maken van een kluisje. 
 
En heeft u een U-pas? Neem deze dan ook mee naar het startgesprek.  
Wij kunnen de pas dan direct voor u scannen. 
 
 

 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Administratie Kranenburg 

https://www.u-pas.nl/account

