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Lijst van de middelen die de leerling zelf moet aanschaffen
 Een stevige, waterdichte tas. waarin boeken en/of mappen niet kunnen
beschadigen.
 Een etui met:
o blauw of zwart schrijvende balpennen
o lijmstift
o schaar
o potlood
o gum
o rekenmachine
o puntenslijper
o stiften en/of kleurpotloden
o liniaal
o oortje om aan te sluiten op de computer
 Een multomap (23-rings, A-4 formaat) met daarin:
o lijntjes papier (23-rings, A-4 formaat)
o tabbladen (23-rings, A4 formaat)
 Gymkleding: Leerlingen op Het Kwadrant dragen allemaal tijdens de gymlessen een
uniform tenue. Dat wil zeggen dat iedereen eenzelfde korte broek en T-shirt draagt.
Deze kunnen op school kunnen worden aangeschaft.
o Een T-Shirt kost € 8,o Een korte broek kost € 8,o Een totaal setje van korte broek en T-Shirt kost € 15.Gymschoenen moet de leerling zelf aanschaffen, (voor binnen; buiten mogen deze
ook worden gebruikt, maar moeten dan wel schoon zijn gemaakt) In de gymzaal
mogen geen gymschoenen met zwarte zolen worden gedragen.
Hoofddoeken zijn in verband met de veiligheid niet toegestaan. Wel zijn er
sporthoofddoeken te koop (zie onderstaande link). De gymleerkrachten helpen hier
graag bij.
https://www.capsters.com/sports-hijabs-muslim-sportswear.jsp
N.B. Kleding die tijdens de gym wordt gedragen, niet in de klas aanhouden i.v.m.
onprettige lichaamsgeur
 Voor leerlingen uit de bovenbouw die certificering tuinonderhoud
doen is het verplicht zelf veiligheidsschoenen (met stalen neus en
stalen zool) aan te schaffen.
 Voor alle leerlingen is het belangrijk een fiets ter beschikking te
hebben. Leerlingen die veraf wonen en met de bus komen, kunnen op
eigen risico een fiets op school stallen (deze fietsenstalling is niet
overdekt).
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HUUROVEREENKOMST 2017-2018
Naam:
Kluisnummer:
De huur bedraagt € 10,- per schooljaar plus € 5, - borg voor de hele periode dat uw dochter/zoon op school zit.
De € 10.- huur wordt jaarlijks betaald.
De € 5.- borg wordt bij binnenkomst als nieuwe leerling betaald
De €5,- borg krijgt u via uw dochter/zoon terug wanneer deze de school verlaat en de sleutel inlevert.
De kosten van een beschadigde of zoekgeraakte kluissleutel bedraagt € 5,- en zijn voor rekening van uw
dochter/zoon.
Het kluisje is uitsluitend voor eigen gebruik.
Het is niet toegestaan om drink- en etenswaren, werk-gym- of regenkleding langer dan 1 dag in het kluisje te
laten liggen.
Op het einde van de schooltijd op Het Kwadrant dient het kluisje schoon opgeleverd te worden, met alleen de
dopper erin.
Uw dochter/zoon behoudt gedurende de hele schoolloopbaan de kluissleutel in haar/zijn bezit.
Sleutel vergeten? Een medewerker van de school zal het kluisje openmaken. Bij regelmatig vergeten van de
sleutel zal €0,50 worden gerekend.
Moedwillige beschadiging van zijn/haar kluisje of andermans kluisje wordt in rekening gebracht.
Bij de verstrekking van een kluis ontvangt uw dochter/zoon ook een ‘dopper’; Dit is een speciale fles die alleen
maar gevuld mag worden met water, dus niet met frisdranken e.d.
De dopper mag alleen gevuld worden tijdens een leswisseling; niet tijdens de les.
Uw dochter/zoon mag tijdens de lessen uit de dopper drinken.
De dopper mag mee naar huis genomen worden ( voor het reinigen bijvoorbeeld of voor gebruik tijdens
sportactiviteiten ), maar het is niet de bedoeling dat de dopper vervolgens thuis blijft.
Bij verlies of schade aan de dopper kan de leerling een nieuwe dopper kopen (kosten €12,50)
Waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de directie.
Datum:
De leerling:
De ouder/ verzorger:
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Formulier registratie leerlingen
2017/2018 Bovenbouw
voor leerlingen uit de S- en E-groepen

Naam leerling
Geboortedatum
Geboorteplaats en geboorteland
Nationaliteit
Nummer ID-kaart
Sofinummer
Adres
Postcode
Plaats
Tel. nummer thuis
06 nummer ouder / verzorger
Ander noodnummer
Emailadres ouder/verzorger
Naam huisarts
Telefoon huisarts
Ziektekostenverzekeraar
Polisnummer
ziektekostenverzekering
Medicijngebruik
Bijzonderheden (allergieën,
ziekte)
Naam (WA)
aansprakelijkheidsverzekering
Polisnummer (WA)
aansprakelijkheidsverzekering
In bezit van zwemdiploma A: ja / nee. Zo ja, kopie bijsluiten (niet als het al in het bezit is van school)
Op de website van de school, www.hetkwadrant-boz.nl vindt u op welke wijze wij met foto/ videomateriaal
omgaan. Mocht u dit voor uw kind een probleem vinden dan kunt u dat via een brief aan de directie van de
school kenbaar maken.
Uw zoon/dochter is verplicht tot deelname aan activiteiten die onder schooltijd, maar buiten het
schoolgebouw plaatsvinden. Dit kan een stadswandeling of fietstocht zijn, maar ook deelname aan
bijvoorbeeld een sporttoernooi in een andere gemeente.
Ondergetekende geeft bovengenoemde leerling toestemming (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is):
 Na afloop van een activiteit die buiten het schoolgebouw plaatsvindt rechtstreeks naar huis te gaan
zonder eerst naar het schoolgebouw terug te hoeven.
 Uw zoon / dochter mag tijdens de middagpauze het schoolterrein verlaten. De ouders/verzorgers zijn
verantwoordelijk.
 Uw zoon / dochter mag tijdens de middagpauze het schoolterrein niet verlaten

Handtekening ( ouder / verzorger )

Datum:…………………..
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DE NORMEN, WAARDEN EN AFSPRAKEN VAN HET KWADRANT:
VEILIGHEID:
Ik gedraag me zo dat de ander zich prettig en veilig voelt
 Geen drugs, alcohol of wapens
 Geen bedreigingen in woord of daad
 Geen lichamelijk geweld
Ik pest niet
 Niet roddelen of kwaadsprekerij
 Geen cyberpesten
 Niemand buitensluiten, iedereen hoort erbij
 Ik meld als ik zie en weet dat er een pestslachtoffer is
RESPECT:
Ik heb respect voor de ander en de omgeving
 Ik spreek op de juiste toon, juiste volume en kies het juiste woordgebruik
 Ik bevuil en beklad niets
 Ik maak niets (expres) kapot
 Ik ga zorgvuldig om met spullen van een ander
 Ik gooi mijn rommel in de prullenbak
Ik draag gepaste kleding en schoeisel
 Geen aanstootgevende kleding
 Passend in de omgeving waar ik ben
Ik zorg dat ik aangenaam ruik
 Douchen, deodorant, schone kleding en tanden gepoetst
HOUDING:
Ik laat zien dat ik me ook verantwoordelijk voel voor mijn gezondheid
 Ik eet gezond
 Ik sport/ beweeg voldoende
 Ik rook niet
 Ik drink geen energydrank/ familiezakken chips
Ik heb een positieve en actieve houding
 Ik heb inzet ongeacht de opdracht
 Ik accepteer leiding en begeleiding
 Ik maak problemen (met een ander) bespreekbaar
Ik ben op tijd
 Ik ben op tijd aanwezig (op school gaat er nog een extra bel)
Ik bereid me voor
 Ik heb mijn materiaal in orde
GEDRAG:
Ik houd me aan de regels over eten en drinken in het gebouw
 Geen kauwgom en snoep
 Niet eten en drinken in de lokalen of gangen, maar in de kantine
Ik houd me aan de afspraken over het gebruik van de mobiele telefoon
 De telefoon is in de kluis
 In de pauzes mag ik mijn mobiele telefoon gebruiken in de kantine en op het schoolplein
 Ik maak geen foto’s of filmpjes zonder toestemming van de ander
WIJ HOUDEN ONS AAN DE NORMEN, WAARDEN EN AFSPRAKEN VAN HET KWADRANT:

Handtekening leerling

Handtekening ouders

4
Directeur drs. A.C. de Laater.
Oberonstraat 2, 4624VM Bergen op Zoom / postbus 125, 4600AC Bergen op Zoom
Tel. 0164 – 210199 – fax 0164 – 210198 – Bankrekeningnummer: NL58RABO030.61.08.895

S C H O O L

V O O R

P R A K T I J K O N D E R W I J S

Schoolkosten schooljaar 2017 – 2018
De schoolboeken worden gefinancierd door Het Ministerie van Onderwijs.
Onderstaand vindt u de ouderbijdrage: (verplichte bijdrage en vrijwillige ouderbijdrage)

Verplichte ouderbijdrage:


€ 10,00

De huur van een kluisje en dopper (blijft van de leerling) € 10,-

Mocht de leerling nieuwe gymkleding nodig hebben dan zijn de kosten hiervan
€ 8,- voor een broekje en € 8,- voor een T-shirt. Een totaalsetje kost € 15.-

Vrijwillige ouderbijdrage:
De krappe bekostiging door de overheid van het onderwijs heeft geleid tot een
situatie waarin niet alle uitgaven, die de school moet maken gedekt zijn. Vandaar
dat voor een deel van deze kosten een beroep wordt gedaan op de ouders. Dit
heet de vrijwillige ouderbijdrage. De kosten, die wel gemaakt worden, maar niet
helemaal of helemaal niet betaald worden uit de overheidsbekostiging zijn onder
meer: startactiviteiten, sportieve activiteiten, extra oefenmateriaal, schoolreis,
Cito-toetsen, reken- en taal toetsen (Deviant), verzekeringen, en kopieerkosten.
(Deze vrijwillige ouderbijdrage is exclusief de kosten die gemaakt worden bij
deelname aan een eventueel schoolkamp.)

De totaalprijs van dit hele pakket is

€ 50,00

€ 60.00

Mocht u vanwege persoonlijke omstandigheden (even) niet in staat zijn de gevraagde
(vrijwillige) bijdrage te betalen, dan hopen wij dat u elders probeert financiële ondersteuning te
krijgen (bijv. bij de gemeente via een bijdrageregeling minima of de stichting Leergeld).
Tevens kunt u bij de directie een regeling aanvragen om de ouderbijdrage in delen te betalen.
Gelieve te betalen vóór 21 augustus 2017 op rekeningnummer: NL58RABO030.61.08.895
ten name van Het Kwadrant o.v.v. de naam van uw zoon/dochter.

Hoogachtend,

Drs. A.C. de Laater, directeur
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