
 
 
 
P R A K T I J K S C H O O L   D E L I N I E        H O O F D W E G 7 2 7        P O S T B U S 3 9 1        2 1 3 0 A J    H O O F D D O R P 
 

 

 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze 
leerlingen uit het 1e leerjaar 
 
 
 
Hoofddorp, 14 juli 2022 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
 
Van harte welkom op Praktijkschool De Linie! We vinden het fijn dat u hebt besloten om uw 
zoon/dochter bij ons in te schrijven op school.  
 
Op dinsdag 30 augustus begint het nieuwe schooljaar. Wij verwachten uw zoon/dochter om 
9.00 uur op school voor het introductieprogramma. We gaan die dag naar het 
Haarlemmermeerse Bos. Rond 15.00 uur is deze dag afgelopen. U ontvang hierover nog 
een aparte brief. Woensdag 31 augustus zullen de lessen volgens het rooster beginnen.  
 
De leermiddelen worden bekostigd via het Ministerie van Onderwijs. U kunt de school 
ondersteunen d.m.v. een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt voor het schooljaar  
2022-2023 € 50,00 en is bestemd voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals excursies, 
aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone 
lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs worden betaald.  
 
Uw zoon/dochter zal dit schooljaar in de maand mei/juni op werkweek gaan. De kosten voor 
de werkweek bedragen € 140,00. 
 
Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en de werkweek maken wij gebruik van 
gebruiksvriendelijke software, te weten WisCollect. Hierover zullen wij u na de vakantie 
verder over informeren.  
 
De school stelt gratis kluisjes ter beschikking voor de leerlingen. De kosten voor een kluisje 
betreffen alleen € 10,00 borg voor de kluissleutel. De betaling van de borg loopt cash via de 
mentor. De kluissleutel wordt overhandigd zodra de betaling binnen is.  
 
Bij eventuele vragen zijn we via het telefoonnummer en/of de mail van de school bereikbaar.  
 
Namens het team van Praktijkschool De Linie wens ik u alvast een fijne zomervakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Dhr. R. Schoonwater 
teamleider onderbouw 

 


