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Beste (ouder)s, verzorger(s),
Vandaag verschijnt de 5e BFC INFO van dit schooljaar.
Vorige week zijn veel medewerkers afwezig geweest, daardoor heeft o.a. de verzuimregistratie achterstand
opgelopen, hierover bent u per e-mail al geïnformeerd.
De online lessen voor afwezige leerlingen die wel onderwijs kunnen volgen zijn op 11 november gestart.
Zo proberen we de achterstand zo klein mogelijk te houden.
Wij danken u voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Beste ouder(s), verzorger(s),
Ieder jaar vraagt de school aan ouders een financiële bijdrage voor materialen en activiteiten die als
“extra” naast het onderwijsaanbod georganiseerd worden. Denk aan mentoractiviteiten aan het begin
of einde van het schooljaar, bijzondere leermiddelen, e.d.
Ook uitstapjes en excursies vallen hier normaliter onder. Gezien de Coronamaatregelen is daar op dit
moment geen zicht op wanneer deze plaats kunnen vinden. Deze activiteiten zijn voorlopig dus ook niet
ingepland.
Deze bijdrage wordt geregeld onder de titel “vrijwillige ouderbijdrage”. Dat betekent dat wij als school
een bijdrage aan u als ouders/verzorgers mogen vragen, maar dat betalen ervan niet verplicht is.
De activiteiten worden aan alle leerlingen aangeboden en alle leerlingen mogen er ook aan deelnemen.
Sinds dit schooljaar is in Nederland een extra wet van kracht, die uitsluiting van leerlingen voor de extra
activiteiten verbiedt. Het Bonnefanten College onderschrijft dit uitgangspunt en wil ervoor zorgen dat alle
leerlingen deel kunnen nemen. Om alle activiteiten door te kunnen laten gaan, hebben we voldoende
financiële bijdragen door u als ouders/verzorgers nodig. Deze activiteiten worden namelijk niet door de
normale scholenbekostiging gedekt. Onderwijs is gratis voor alle leerlingen. Deze activiteiten vallen niet
onder het verplichte onderwijsdeel en daarom is de ouderbijdrage essentieel voor het door laten gaan
hiervan.
In overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van de school is deze vrijwillige
ouderbijdrage voor 2021-2022 vastgesteld.
U ontvangt binnenkort van onze Financiële Administratie een verzoek om aan te geven voor welke extra
activiteiten en middelen u een bijdrage wenst te betalen. U gaat daarna via de Financiële Administratie ook
een betalingsverzoek ontvangen.
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Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
U heeft de mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen (eind november 2021, eind december 2021 en
eind januari 2022).
Voor de bovenbouw geldt dat er bij het keuzeformulier ook gekozen kan worden voor een vrijwillige
bijdrage voor het keuzevak muziek en/of het keuzevak tekenen. Deze bijdrage geldt dan ook alleen
voor de leerlingen die voor deze vakken gekozen hebben.
Het spreekt voor zich dat de leerlingen welke zojuist genoemde vakken niet volgen, dit ook niet hoeven
aan te kruisen.
Ik hoop u met deze informatie voldoende geïnformeerd te hebben.
Zijn er nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: info@bonnefantencollege.nl

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,
P.M. Linsen,
Rector

RTTI & OMZA
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Misschien heeft u al van uw zoon of dochter van het middel RTTI & OMZA gehoord.
RTTI-online & OMZA gebruiken wij om de ontwikkeling van de leerling te monitoren en te stimuleren.
Iedere periode kunt u samen met uw kind de ontwikkelrapportage inzien.
RTTI & OMZA is ook een heel handige tool voor de oudergesprekken.
Bent u nieuwsgierig wat RTTI & OMZA precies is, dan verwijs ik graag naar de bijlagen.
Met vriendelijke groet,
Mw. J.E. Rusche

SPONSORVOORLICHTING GLOBAL EXPLORATION
Op maandag 22 november om 19:00 uur geeft Kevin Scheijen namens de Stichting Global Exploration
voorlichting over het ophalen van sponsorgeld voor de reis naar India in 2022.
De Global leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn hiervoor uitgenodigd.
Er wordt nog bekend gemaakt op welke wijze deze voorlichting gegeven wordt.
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