Aan: ouders / verzorgers van leerlingen Pascal Zuid

Betreft: aanvang nieuwe schooljaar en kosten

Zaandam, juli 2018

Geachte heer, mevrouw,
Op maandag 3 september 2018 start het nieuwe schooljaar. Die dag verwachten wij de
leerlingen volgens onderstaand schema op school:
•

Leerjaar 2, 3 en 4 10.30 - 11.30 uur Boeken en rooster halen bij de mentor

•

Leerjaar 1

13.00 - 14.30 uur Ontvangst in de aula.
Grote tas meenemen i.v.m. je boeken

De leerlingen ontvangen het nieuwe rooster van de mentor en halen de boeken op. De
schoolregels en afspraken worden doorgenomen en er zijn activiteiten in het kader van
positieve groepsvorming.
Leerjaar 1 start met een introductieweek
Voor leerjaar 2, 3 en 4 beginnen de lessen op dinsdag 4 september volgens het
lesrooster.
Leerjaar 2 heeft woensdag 5 september een sportdag.
Alle leerlingen van leerjaar 3 gaan in de week van 29 oktober t/m 2 november op
introductiekamp. De kosten hiervan zijn opgenomen in de jaarlijkse ouderbijdrage.
Overige leermiddelen.
• Iedere leerling heeft een agenda.
• Leerlingen moeten wel voldoende schrijf- en tekengerei, schriften of multomappen
aanschaffen.
• Iedere leerling dient in het bezit te zijn van een goede rekenmachine.
• De 3e en 4e jaars kader leerlingen hebben voor het vak Nederlands een 23rings multomap, insteekhoesjes (23-rings), 10 Leitz mapjes, schrijfpapier 23-rings
nodig.
• De 3e jaars basis leerlingen hebben voor het vak Nederlands 23-rings
insteekhoesjes en 10 Leitz mapjes nodig.
• De 3e en 4e jaars Theoretische leerweg leerlingen hebben voor het vak
Nederlands een A4 lijntjes schrift, 23-rings insteekhoesjes en 10 Leitz mapjes
nodig.
• Etui met daarin zwarte of blauwe pennen, lijmstift en schaar nodig. Een
lijntjesschrift met een stevige/harde kaft voor biologie.

Locker en schoolpasje
Pascal Zuid stelt de verplichting om een locker te gebruiken. Het huurbedrag bedraagt
€12,50.
De locker wordt geopend met het schoolpasje, waarvoor wij in het 1e jaar €10,00
berekenen. Naast het openen van de locker wordt dit pasje ook gebruikt om producten te
kopen in de pauzes en printopdrachten te geven.
Het pasje kan op Pascal Zuid opgeladen worden door middel van een automaat die werkt
op muntgeld.
Per print betaalt de leerling €0,05 voor enkelzijdig zwart/wit, €0,08 dubbelzijdig
zwart/wit, €0,20 enkelzijdig kleur en €0,32 dubbelzijdig kleur.
Bij verlies van het pasje wordt er voor € 10,00 een nieuw pasje gemaakt.
De schoolboeken worden gratis verstrekt.
Hieronder vindt u de gegevens voor de overige kosten die nog aan u worden
gefactureerd
Kosten
leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar

schooljaar 2018-2019
1
2
3 VMBO Allround
3 TL
4 VMBO Allround
4 TL

€
€
€
€
€
€

104,00
139,50*
139,50**
114.50
57,50
32,50

nieuwe leerlingen*
€ 10,00
+ € 75.00 + € 10,00
+ € 75.00 + € 10,00

*) In leerjaar 2&3 wordt een bedrag in rekening gebracht voor het introductiekamp welke in
leerjaar 3 plaatsvindt. Leerlingen die instromen op Pascal Zuid betalen een extra bedrag omdat zij
in voorgaande jaren hiervoor niet betaald hebben.
**) I.v.m. veiligheidseisen krijgen leerlingen bij verschillende afdelingen van Allround een werkjas
in bruikleen. Hiervoor is een kleine vergoeding opgenomen in het schoolgeld.

Extra informatie
Informatie over de ouderbijdrage vindt u op www.pascalzuid.nl
Daar vindt u ook andere informatie die voor u van belang is.
Ik wil u vast meegeven dat op maandag 10 september de ouderavond is voor
leerjaar 1 en de zij-instromers van leerjaar 2 en op dinsdag 11 september de ouderavond
voor leerjaar 3 en 4. Beide avonden van 19.30 tot 21.00 uur. De definitieve uitnodiging
hiervoor volgt.
Voor de schoolkosten ontvangt u een betaalverzoek aan het begin van het schooljaar.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een prettige vakantie.
Met vriendelijke groet,

S. Heling
Teamleider onderbouw

M.J. Groenheiden
Teamleider bovenbouw

Bijlage 1 – Tekst voor in schoolgids en website
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van
de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van
ouders en leerlingen. Het reglement is te vinden via: <link naar website>
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van
onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij
van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend
personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. Dit
programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting
die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set
met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren
als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze
van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar
toestemming voor geven.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan
zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke
verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te
mogen uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht
om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.

Bijlage 2 – Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
In het kader van privacywetgeving, willen wij u toestemming vragen voor het delen van de
volgende persoonsgegevens. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven
toestemming.
Foto- en videomateriaal
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in
video’s) te zien zijn. Graag willen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal
van uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze
opdracht worden gemaakt. Het maken van foto’s door ouders is binnen de school niet toegestaan.
Het kan voorkomen dat andere ouders of leerlingen foto’s maken tijdens schoolactiviteiten die
buiten de school plaatsvinden. De school heeft daar geen invloed op. Wij vragen daarom aan
ouders en leerlingen om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s en deze niet te
delen via sociale media.
Sociale media
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het
gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale
media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken en om contact
te onderhouden met vrienden of klasgenoten. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich
mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Op school besteden we in
ons lesprogramma hier aandacht aan. Voor het gebruik van sociale media door uw kind(eren),
vragen wij uw toestemming.
Hierbij verklaart ondergetekende, de ouders/verzorgers van…………………………………………………….
Of de leerling zelf, indien ouder dan 16 jaar, dat:
1. foto’s en video’s van hem/haar gebruikt mogen worden:
□ in de (digitale) nieuwsbrief
□ in de schoolgids
□ op de website van de school
□ in folders en flyers ter promotie van de school
□ op sociale-media accounts van de school (Whatsapp, Twitter, Facebook)
(kruis aan waar u toestemming voor geeft)
2. onder schooltijd WEL / NIET * gebruik gemaakt mag worden van zijn/haar sociale media
3. accounts t.b.v. onderwijsdoeleinden (* streep door wat niet van toepassing is)
Ouder/verzorger 1

Naam:
Datum:
Plaats:

Handtekening
* Formulier inleveren bij de receptie

Ouder/verzorger 2

