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Breda, 24 juni 2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het einde van het schooljaar komt weer in zicht. In deze brief zetten we enkele belangrijke
data voor u op een rij (zie bijlage) en brengen een aantal zaken aan de orde met betrekking
tot het nieuwe schooljaar. Wij vragen u deze belangrijke data en zaken met uw zoon/dochter
door te nemen. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de
mentor.
Op dinsdag 7 september 2021 beginnen we het nieuwe schooljaar met een korte introductie
bij de mentor en besteden we aandacht aan de dingen die van belang zijn voor het nieuwe
schooljaar. Uw zoon/dochter ontvangt in de laatste week van de zomervakantie bericht over
het tijdstip waarop hij/zij verwacht wordt. Op deze eerst schooldag geven we ook een
overzicht van alle belangrijke data mee voor het nieuwe schooljaar.
Klasindeling
Vanaf maandag 6 september 12.00 uur is de klassenindeling zichtbaar in Magister. De
indeling van klassen is de taak en de verantwoordelijkheid van school. Bij de indeling wordt
gelet op diverse factoren zoals de verdeling jongens/meisjes, het aantal leerlingen per klas, de
gekozen richting en/of het profiel, het vakkenpakket en de mentor. Het hoort bij de groei,
ontwikkeling en zelfstandigheid van leerlingen om in nieuwe groepen een plaats te kunnen
vinden en om niet afhankelijk te zijn van het feit of vrienden of vriendinnen toevallig in dezelfde
klas zitten. Het is dan ook niet mogelijk om van klas te wisselen.
Tegemoetkoming studiekosten:
Stichting Leergeld geeft in bepaalde omstandigheden een tegemoetkoming in de studiekosten
(leermiddelen en reiskosten). Meer informatie kunt u vinden op www.leergeld.nl.
Regeling vergoeding High School sport via BredaPas
De Gemeente Breda heeft besloten om de ouders/verzorgers van leerlingen van Graaf
Engelbrecht die deelnemen aan High school sport – ontdekken (voorheen: sportklas) en
waarvan de ouders, voor zover van toepassing, in het bezit zijn van een BredaPas een
tegemoetkoming te geven voor de extra kosten die met de sportklas gepaard gaan.
Aanvraagformulieren zijn bij aanvang van het schooljaar bij de administratie van school verkrijgbaar.

Financiële zaken
Wij werken met een factureringsprogramma WisCollect. Dit is een digitaal systeem waarin
ouders een e-mail ontvangen zodra er een factuur klaarstaat. Binnen dit systeem zijn zowel de
nieuwe facturen als de reeds voldane facturen zichtbaar. Betalingen kunnen gedaan worden
via Ideal. Bij grote bedragen (bijvoorbeeld voor een meerdaagse excursie) bestaat de
mogelijkheid om in termijnen te betalen. Voor een demofilm voor ouders over dit systeem, zie
de volgende website: https://www.wis.nl/Ouders
Ouderbijdrage
Ouderbijdragen zijn vrijwillige bijdragen. Op Graaf Engelbrecht kennen we de algemene
ouderbijdrage (65 euro), de ouderbijdrage voor deelname aan High School Sport (150 euro)
en de ouderbijdragen voor meerdaagse excursies (afhankelijk van de reisbestemming).
Zonder uw bijdrage zijn we niet in staat om excursies, High School Sport, klassenactiviteiten
of activiteitenweken te organiseren. Meerdaagse excursies kunnen alleen doorgaan indien
voldoende ouders bereid zijn de bijdrage hiervoor te betalen. De hoogte van de verschillende
ouderbijdragen wordt vastgesteld na instemming van de Medezeggenschapsraad.
Scholierenongevallenverzekering:
De school heeft een beperkte ongevallenverzekering voor de leerlingen afgesloten bij
verzekeringsmaatschappij MARSH. Het is mogelijk deze verzekering uit te breiden. Hiervoor
kan een aanvraagformulier afgehaald worden bij de administratie van school.
Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u alvast een fijne en
zonnige vakantie toe.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

Carin Janssen
rector

