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Welkom aan boord 

Wat fijn dat u, uw kind, voor onze school hebt gekozen. Een mooie en ook spannende tijd breekt aan bij de start 

op de nieuwe school. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, staat in deze bijlage alvast meer informatie.  

Portus scholengroep: veilige haven voor leerlingen die hun eigen koers varen 

Portus betekent haven en dat is precies wat we voor onze leerlingen willen zijn. Op een Portus-school voelen 

leerlingen zich thuis, kijken we naar elkaar om en hoort iedereen erbij. Alle Portus-scholen zijn verschillend en 

staan gezamenlijk voor: 

Een veilige thuishaven 
Al onze scholen bieden leerlingen een veilige plek om te leren en zich te ontwikkelen. We hebben een christelijke 

identiteit en iedereen is er welkom, ongeacht geloof of afkomst. Diversiteit zien wij als kracht. Vanuit de veilige 

haven van jouw school vaar je vol vertrouwen de wereld in. 

Lat hoog, drempel laag 
Of iemand nu gemakkelijk leert of wel wat hulp kan gebruiken, op een Portus-school krijgen leerlingen alle kansen 

en volop uitdaging op hun eigen niveau. In een ambitieuze en motiverende leeromgeving helpen we leerlingen 

het maximale uit zichzelf te halen. We doen er daarbij alles aan om hen aan boord te houden, zodat zij met een 

mooi diploma de school verlaten. 

We nemen allemaal verantwoordelijkheid 
Wij houden van aanpakkers en bieden iedereen de kans het roer in handen te nemen. We leren onze leerlingen 

verantwoordelijk te zijn voor hun eigen proces. We werken maatschappelijk verantwoord en hebben oog voor 

duurzaamheid. Samenwerken vinden we belangrijk en we verwachten dat iedereen daar een actieve rol in pakt. 

Lukt dat niet direct, dan helpen we elkaar. 

We geloven in het positieve 
We staan open voor elkaar en zijn trots op wat we bereiken. Samen werken we vol vertrouwen toe naar het 

moment waarop leerlingen de haven verlaten om de wijde wereld in te trekken. We gunnen elkaar het beste en 

vieren samen onze successen. En dat met een gulle lach. 

Om goed te kunnen samenwerken en zo een fijne schooltijd te hebben, is het bij ons vanzelfsprekend dat: 

1. Iedereen bijzonder is en we elke leerling dezelfde kansen bieden. 

2. We geen onderscheid maken tussen mensen van verschillende geaardheid, afkomst en 

levensovertuiging. 

3. We conflicten oplossen door met elkaar in gesprek te gaan met de wil om er samen uit te komen. 

 

We gaan er van uit dat alle leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van Portus scholengroep deze 

uitgangspunten onderschrijven en er naar handelen. 

 

Schoolkosten 

Onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarom betaalt de overheid het overgrote deel van de kosten van het 

onderwijs in Nederland. Aanvullende zaken betalen de leerlingen of hun ouders/verzorgers. Dit zijn de 

zogenaamde schoolkosten. De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en 

lesmateriaal dat specifiek voor één leerjaar door de betreffende school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is 

voor het volgen van het onderwijsprogramma. De school stelt deze schoolboeken en dit lesmateriaal kosteloos ter 

beschikking aan leerlingen. Voor sommige lesmaterialen ontvangt de school geen financiële bijdrage van de 

overheid en vraagt de school een vergoeding aan de ouders/verzorgers. 

  



Bijlage inschrijfformulier Portus scholengroep schooljaar 2023-2034  3 

Met welke kosten moeten ouders/verzorgers rekening houden?  
Voor bepaalde lessen moeten de leerlingen spullen bij zich hebben die niet op de boekenlijst staan. Dit brengt 

extra kosten mee. Ouders/verzorgers moeten rekening houden met kosten voor de volgende zaken: 

• agenda; 

• rekenmachine; 

• atlas; 

• sportkleding; 

• pennen, geodriehoek, schriften en dergelijke; 

• kleurpotloden en etui; 

• laptop1.  

 

Boeken 

Bij Portus is het proces van bestelling tot bezorging van de boeken uitbesteed aan VanDijk. De kosten van het 

vervangen van boeken in de loop van het schooljaar bij verlies of beschadiging zijn voor de ouders/verzorgers. 

Het vervangende boek kan besteld worden bij VanDijk. Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een rekening. Aan 

het einde van het schooljaar worden de boeken weer ingeleverd op school. Bij beschadiging of een verloren boek 

ontvangt u eveneens een rekening van VanDijk. 

Ouderbijdrage 

De overheid draagt zorg voor de basisfinanciering (lumpsum) van het onderwijs. Onze school wil de leerlingen 
meer bieden dan met deze financiering mogelijk is. Elk schooljaar kunnen leerlingen daarom deelnemen aan 
buitenschoolse activiteiten, kiezen uit bijzondere of extra vakken en zijn er verschillende excursies/werkweken. 
Om dit mogelijk te maken zijn wij afhankelijk van uw bijdrage. Daarom vragen wij aan het begin van het 
schooljaar van ouders een algemene schoolbijdrage en een leerjaar-gebonden bijdrage. 

De leerjaar-gebonden bijdrage zijn de kosten van vrijwillige activiteiten voor leerlingen die buiten de reguliere 
schooltijden plaatsvinden zoals extra curriculaire activiteiten en examens, werkweken, excursies of een 
buitenlandse reis. Leerlingen, waarvan de ouders/verzorgers de bijdrage niet betaald hebben, worden nooit 
uitgesloten van deelname. Om een activiteit te laten doorgaan moeten echter wel voldoende ouderbijdragen zijn 
ontvangen. Eventueel zijn wij genoodzaakt om een activiteit te annuleren. Natuurlijk restitueren wij dan de 
betaalde bedragen. 

Met de algemene vrijwillige schoolbijdrage kan de school voorzieningen in stand houden die niet kunnen worden 
betaald uit het geld dat de school van de overheid krijgt. Het gaat om zaken als: 

• voorzieningen in de mediatheek; 

• kluisjes, verzekering, schoolpas; 

• kennismaking- en introductieactiviteiten; 

• verzekeringen; 

• vieringen. 

Ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar informatie over de hoogte en samenstelling van de 
algemene vrijwillige ouderbijdrage. Het verzoek tot het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage gebeurt via  
WIS Collect. Binnen de betaalomgeving kunnen ouders/verzorgers aangeven of zij de vrijwillige ouderbijdrage 
volledig, gedeeltelijk of niet willen voldoen. 

Ouder- en leerlingportaal 
We werken met het schooladministratie programma SOM-today. In SOM-today worden de gegevens van een 

leerling vastgelegd. Leerlingen, ouders/verzorgers en docenten hebben via een eigen account inzage in het 

rooster, aanwezigheid, cijfers en andere zaken. U ontvangt apart inloggegevens van SOM-today.  

 

 

 

1 Voor scholen met (t)huiswerkvrij onderwijs wordt de laptop op school beschikbaar gesteld. 
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Gebruik beeldmateriaal 

Europese wetgeving die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is, stelt strenge regels aan het beschermen van 

persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming: AVG). Vanzelfsprekend moeten en willen wij 

ons als school aan die regels houden. Eén van de regels is, dat wij ouders/verzorgers/leerlingen vooraf expliciete 

toestemming vragen om beeldmateriaal (foto’s, video’s, blogs, livestreams en dergelijke) waarop uw kind te zien 

is, te mogen gebruiken.  

Tijdens school en activiteiten kunnen er opnamen worden gemaakt van lessen, excursies, schoolreisjes, 

musicals, sportactiviteiten en dergelijke. Wij gebruiken die opnamen uitsluitend en alleen om ouders/verzorgers/ 

leerlingen en andere belangstellenden te laten zien waar we binnen de school mee bezig zijn. Ook uw kind kan 

op dit beeldmateriaal te zien zijn.  

Het kan heel goed zijn dat u als ouder/verzorger of uw kind niet wilt dat beeldmateriaal van uw kind gebruikt 

wordt. Om te voorkomen dat wij als school beeldmateriaal van uw kind gebruiken of op internet plaatsen, vragen 

wij uw expliciete toestemming. Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn, moeten zelf toestemming geven. Zonder 

toestemming wordt beeldmateriaal van uw kind niet gebruikt.  

U ontvangt aan het begin van het schooljaar per e-mail een AVG-vragenlijst. Uw toestemming geldt alleen voor 

beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders of 

leerlingen foto’s of filmpjes maken tijdens schoolactiviteiten. Daar hebben wij als school geen invloed op. Wij 

vertrouwen erop dat deze ouders zeer terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op 

internet dan wel social media. 

U kunt altijd de door uw gegeven toestemming intrekken en op een later moment alsnog toestemming geven. 

Nogmaals, zonder toestemming zal er geen school beeldmateriaal van uw kind gebruikt en gedeeld worden. 

 

Laptop 

Digitale vaardigheden zijn in de huidige maatschappij onmisbaar. Daarom leren wij onze leerlingen goed en veilig 

te werken met laptops. Veel van het onderwijs is ook digitaal zodat we zo actueel mogelijk zijn in de aangeboden 

lesstof. De (t)huiswerkvrije Portus-scholen stellen een laptop beschikbaar op school. Deze laptop blijft op school 

als de lesdag is afgelopen. De overige scholen vragen de ouders/verzorgers om een laptop aan te schaffen of te 

huren. We werken hier samen met The Rent Company (www.rentcompany.nl) die u volledig ontzorgt in service en 

beheer. U ontvangt op school meer informatie over de laptop.  

Extra informatie  

Voor iedere Portus-school is er een eigen schoolgids beschikbaar. Deze gids bevat o.a. informatie over de 

school, het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken en contactgegevens. Op de website van uw school kunt u de 

schoolgids en nog veel meer documenten vinden. Ook heeft u via de website toegang tot het ouder- en 

leerlingportaal.  

http://www.rentcompany.nl/

