Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Middels deze brief willen wij u informeren over de in rekening gebrachte kosten voor
excursies en activiteiten, die onderdeel zijn van het verplichte onderwijsprogramma voor
het schooljaar 2018-2019
Excursies en andere activiteiten voor school
Excursies en activiteiten die deel uitmaken van het onderwijsprogramma worden per
leerjaar en niveau/profiel en vakkenpakket in rekening gebracht. De kosten voor deze
activiteiten verschillen per leerjaar. Indien er (nog) niet betaald is voor de komende
excursies, wordt een leerling uitgesloten van de betreffende activiteit. De thuisblijver krijgt
een alternatief programma op school.
Buitenlandse reizen
Het Almere College organiseert voor leerlingen ook meerdaagse reizen naar het
buitenland. Tot de traditie van de school behoren inmiddels de bezoeken aan Parijs, Berlijn,
Rome, Engeland. Deelname aan deze reizen is op vrijwillige basis. Vaak overstijgt de vraag
om deel te nemen het aantal beschikbare plaatsen. Omdat bij het uitbrengen van deze brief
niet bekend is wie er aan welke meerdaagse reis gaat deelnemen, ontvangt u bij deelname
van uw kind voorafgaande aan de reis een aparte factuur. De kosten zijn per reis en
activiteit verschillend. U krijgt te zijner tijd aparte informatie over de reis/activiteit en de
bijbehorende kosten.
De betalingswijze

U ontvangt binnenkort via de mail per kind een factuur voor de
excursiegelden.
Graag ontvangen wij uw betaling voor 8 december 2018 op rekeningnummer :
NL 79 SNSB 0963 214 071 Reisfonds Almere College
Ovv van leerling nummer en klas
Zie voor het juiste bedrag de factuur die u per mail gaat ontvangen.
U kunt uw betaling ook in termijnen doen. U kunt hiertoe via email,
administratie-dr@almerecollege.nl, een verzoek indienen bij mw. S. Rogaar, hoofd
administratie van de school.
Ook is er een mogelijkheid om met de PAS VAN DRONTEN te komen betalen op de
vestiging Educalaan bij de administratie .
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u op werkdagen
contact opnemen met mevrouw S. Rogaar, hoofd administratie Almere College Dronten,
e-mail: administratie-dr@almerecollege.nl
In vertrouwen u hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben en dankend voor uw
bijdrage, groet ik vriendelijk,
Cor de Koning Gans
Rector Almere College Dronten

