Aan de ouders van onze huidige leerlingen in klas 1, 2 en 3 en instromende leerlingen

Breda, juli 2021

Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij doe ik u de nodige informatie toekomen over het bestellen van de leermiddelen en
over de schoolkosten.
Achter deze brief treft u de volgende bijlagen aan:
- Boeken bestellen bij van Dijk Educatie
- Toelichting leermiddelen Mencia de Mendoza 2021-2022
- Bijlage vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022
- Mencia Studie Centrum (MSC)
Als aparte bijlage treft u een brief over het bestellen van een notebook bij Rentcompany
waarmee we volgend jaar in klas 2,3,4 en 5 aan de slag gaan.

Bestellen van de boeken. Bestel uiterlijk 31 juli!
U moet de boeken zelf bij Van Dijk Educatie (VDE) bestellen via internet.
De bestelsite van VDE is zo eenvoudig mogelijk gemaakt: u selecteert de klas waarvoor u
boeken wilt bestellen. De voor die klas benodigde leermiddelen verschijnen dan direct in het
scherm.
Als u extra zaken wilt bestellen zoals woordenboeken, een atlas of iets dergelijks, kan dat
ook via de bestelsite van Van Dijk Educatie. Dergelijke zaken moet u zelf betalen en worden
door Van Dijk Educatie bij u in rekening gebracht.
Op een gemakkelijke manier wordt u stap voor stap door het bestelproces geleid. Na het
plaatsen van uw bestelling ontvangt u een orderbevestiging per e-mail.
Bestelt u voor 1 augustus dan worden de boeken in de laatste week van de vakantie op het
huisadres afgeleverd.
Met het bestellen van de boeken gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden van
VDE, waarin ook opgenomen artikelen met betrekking tot de staat van de boeken waarin ze
dienen te worden ingeleverd.
Gebruik voor ieder kind het eigen klantnummer
Als u voor meer kinderen uit een gezin bestelt, dient u voor ieder kind apart onder het
klantnummer van het kind te bestellen. Het digitale materiaal wordt dan bij het juiste kind
klaargezet.

Werkboeken en de koopboeken
Sommige werkboeken en alle koopboeken moeten op het einde van het schooljaar weer
worden ingeleverd. Om die reden mag er in sommige werkboeken en de koopboeken niet
worden geschreven. Dit wordt door Van Dijk duidelijk vermeld. Schade aan werkboeken en
koopboeken zal bij u in rekening worden gebracht.
Borg
De leermiddelen die de school voorschrijft voor een bepaald leerjaar worden door de school
betaald. Voor deze leermiddelen brengt Van Dijk Educatie bij u een borg van €75 in
rekening. Deze borg wordt in rekening gebracht als u voor het eerst bij Van Dijk Educatie
bestelt. Het borgbedrag geldt voor de hele schoolperiode en ontvangt u terug als u voor het
daaropvolgende schooljaar geen boeken bestelt. Deze borg is vrijwillig. U kunt zelf aangeven
of u de borg wilt betalen.
Aflevering
De boeken worden, mits voor 1 augustus besteld, in de laatste week van de vakantie op het
huisadres afgeleverd. Als er niemand thuis is zal geprobeerd worden ze bij de buren af te
geven. Lukt ook dat niet dan kan het pakket op het postkantoor afgehaald worden.
Controleert u na ontvangst van het pakket of alles klopt en neemt u als dat niet het geval is
zo spoedig mogelijk contact op met Van Dijk Educatie.

Ouderbijdrage
U krijgt van het servicebureau van Libréon (voorheen SKVOB e.o.), de stichting waartoe ook
Mencia de Mendoza behoort, een factuur voor de ouderbijdrage. In een bijlage bij deze brief
is uitgelegd hoe dit bedrag is opgebouwd.
Regeling tussentijdse uitstroom:
Voor leerlingen die tussentijds uitstromen, geldt een restitutie van de ouderbijdrage van 10%
per maand.
Het schooljaar loopt van 1 september tot 1 juli, dus 10 maanden: als een leerling tussen 1
september en 1 oktober vertrekt bedraagt de teruggave 90%. Bij een vertrek tussen 1
oktober en 1 november bedraagt de teruggave 80%, enz.
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben; mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
vanzelfsprekend contact opnemen met de administratie van de school.

Met vriendelijke groet,

J.Hadders, rector

BOEKEN BESTELLEN BIJ VAN DIJK

Bestel uw boeken vanaf 1 juli
maar vóór 31 juli 2021

www.vandijk.nl
Klik op ‘Leerlingen’
Klik op ‘Online bestellen’.
Klik onder ‘Boeken bestellen’ op ‘Nu bestellen’.
Belangrijk:
Vul als plaats Breda in
Vervolgens SGBreda Mencia de Mendoza 2021-2022
Wanneer u meerdere kinderen op school heeft, moet u voor ieder kind apart bestellen onder
het eigen klantnummer van uw kind. Als u voor twee kinderen op één klantnummer bestelt,
komt al het ICT-materiaal bij een kind in de ELO te staan.

TOELICHTING LEERMIDDELEN MENCIA DE MENDOZA 2021-2022
De leermiddelen worden voor het grootste deel verstrekt via de firma Van Dijk Boekenhuis
en de school, voor een deel moeten de ouders/leerlingen deze zelf aanschaffen.
Via Van Dijk en school ontvangen de leerlingen:
- alle studieboeken
- alle werkschriften
- alle abonnementen
- alle kopieën
- keuzelessen decanaat
- practicum materialen: biologie, natuurkunde en scheikunde
- practicum materialen: techniek
- basispakket tekenen:
De leerlingen van de brugklas krijgen het volgende basispakket voor tekenen door de school
verstrekt:
* grijze map
* potlood 2b
* potlood hb
* kartonnen doosje kleurpotloden 12 ass.
* Lyonse kwast 6

* kroontjespen
* omsteekpen
* 7 potjes Ecola
* penselen no. 2-4

De leerlingen zorgen zelf voor een opbergkistje/tekendoos. Het basispakket dient tevens
voor klas 2 en 3. Leerlingen zorgen er zelf voor dat het basispakket elk leerjaar
weer helemaal in orde is. Gedurende het schooljaar kunnen de potjes verf en inkt aangevuld
en de inktpennen vervangen worden.
De leerlingen zorgen zelf voor vervanging van materialen bij breuk, verlies of ondeskundig
gebruik.
De leerlingen van 4 havo en 4 vwo die tekenen als examenvak in hun pakket hebben,
schaffen in overleg met de docent in het begin van het schooljaar ter aanvulling een
eenvoudig materialenpakket aan.
Leermiddelen zelf aan te schaffen:
-

In de volgende klassen hebben de leerlingen een elektronisch rekenapparaat nodig:
klassen 1, 2 en 3:
TI-30XB MultiView.
klassen 4, 5 en 6:
TI-84 Plus CE-T

-

Voor het vak wiskunde dienen de leerlingen te beschikken over:
* een passer (volledige passerdoos is niet nodig)
* ARISTO geodriehoek no. 1550
* A4 ruitjespapier 1 x 1 cm schrift

-

Voor het vak Aardrijkskunde in de bovenbouw (indien gekozen):
Grote Bosatlas (Wolters-Noordhof), 55e druk.

-

Voor het vak Lichamelijke Opvoeding.
De leerlingen van klas 1 krijgen hun sportkleding, groene broek en wit T-shirt, aan het
begin van het schooljaar uitgereikt.
Leerlingen van klas 2, 3 en 4 dienen te beschikken over een groene broek en een wit-Tshirt.
De groene broek is te koop bij BredaPrint, Aardenhoek 10, 4817 NE Breda, 0765601965.
Leerlingen die hun sportkleding kwijtraken of waarvan de sportkleding op termijn te klein
is, dienen zelf voor nieuwe sportkleding te zorgen. Daarvoor kunnen zij terecht bij
BredaPrint.
De leerlingen dienen te beschikken over stevige zaalgymnastiekschoenen, die ook op
het veld gebruikt kunnen worden, dus schoenen zonder noppen en met een niet
afgevende zool.
De leerlingen zijn verplicht alle gymnastiekkleding, dus ook de schoenen, te voorzien
van hun naam.

-

Woordenboeken
Voor alle klassen:

Het gebruik van een Nederlands handwoordenboek is
verplicht. Aanbevolen wordt het Koenen Woordenboek
Nederlands (uitgave Van Dale) of het
Compactwoordenboek van Kramers.

Verplicht vanaf klas 1:

Frans-Nederlands
Nederlands-Frans
Nederlands-Engels
Engels-Nederlands
Een Compactwoordenboek (Kramers) of een Van Dale
Pocketwoordenboek is voldoende

Verplicht vanaf klas 2:

Duits-Nederlands
Nederlands-Duits
Een Compactwoordenboek (Kramers) of een Van Dale
Pocketwoordenboek is voldoende.

Verplicht bij klassieke talen 5 vwo en 6 vwo:
Latijn: Het woordenboek Latijn-Nederlands van de PinksterAmsterdam, University Press
Grieks: Beknopt Grieks-Nederlands woordenboek, samengesteld
door Charles Hupperts (uitgave Eisma).

BIJLAGE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Ouderbijdrage 2021-2022
Breda
1h/v
1 gym
1TTO
2havo
2ath
2gym
2TTO
3havo
3ath
3gym
3TTO
4havo
4vwo
4TTO
5havo
5vwo
5TTO
6vwo
6TTO

algemeen schoolfoto gymkleding
€ 65,00
€ 7,50
€ 25,00
€ 65,00
€ 7,50
€ 25,00
€ 65,00
€ 7,50
€ 25,00
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50
€ 65,00
€ 7,50

Efteling
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

agenda
€ 10,70
€ 10,70
€ 10,70

bijdr TTO

€ 530,00

€ 530,00

€ 530,00

€ 530,00

€ 530,00
€ 530,00

Totaal
€ 120,70
€ 120,70
€ 650,70
€ 72,50
€ 72,50
€ 72,50
€ 602,50
€ 72,50
€ 72,50
€ 72,50
€ 602,50
€ 72,50
€ 72,50
€ 602,50
€ 72,50
€ 72,50
€ 602,50
€ 72,50
€ 602,50

Het algemene deel van de ouderbijdrage omvat: gebruik kluisje, vieringen zoals Kerst,
leerlingenfeest(en), sportdagen, printtegoed, naschoolse onderwijskundige activiteiten,
diverse eendaagse excursies/activiteiten.
Daarnaast brengen wij apart de schoolfoto/schoolpas in rekening en voor de (nieuwe)
eersteklassers de gymkleding, de Purple Monkey agenda en een bijdrage voor het
afsluitende uitstapje naar de Efteling. Om verschillende activiteiten die wij buiten het
verplichte lesprogramma om aan onze leerlingen bieden mogelijk te maken, vragen wij een
bijdrage in de kosten.

Toelichting activiteiten
Mencia heeft een uitgebreid programma van sociaal-culturele activiteiten, die zich ook steeds
meer op het internationale vlak afspelen.
Wij zijn van mening dat de aandacht voor de studie moet samengaan met een algemene,
persoonlijke ontwikkeling buiten de lessen. Daarom wordt er voor elke klas apart en ook voor
de school als geheel van alles georganiseerd om de leerlingen een leefwereld te bieden
waarin ze elkaar, zichzelf en hun Europese leeftijdgenoten beter leren kennen.
Voor de kosten van dit programma vragen we een bijdrage (zie ‘algemeen deel’). Dankzij
deze bijdrage is het mogelijk de activiteiten aan te bieden zonder door het jaar heen extra
eigen bijdragen of toegangsgeld te vragen. Hiervan zijn uitgezonderd meerdaagse reizen en
sommige buitengewone klassenactiviteiten, zoals het bezoek aan de Efteling waarmee we
het eerste schooljaar afsluiten.
Voor leerlingen staan o.a. de volgende evenementen op het programma: introductiedagen
met verschillende activiteiten, Sinterklaasviering, Kerstviering, disco-avond, carnavalsavond,
diverse sportactiviteiten georganiseerd voor de verschillende jaarlagen. Ook organiseren we
de Mencia Events, een aantal dagen vol activiteiten en excursies. Bovendien kunnen

leerlingen deelnemen aan het jaarlijkse schoolfeest, de Mencia Big Band en de
schoolconcerten.

Toelichting bijdrage TTO
Aan de tweetalige variant van ons onderwijs, TTO, zijn veel extra kosten verbonden,
waarvoor de onderwijsbekostiging die wij van de overheid krijgen niet toereikend is. Daarbij
gaat het niet alleen om de uitwisselingen en studiereizen die onderdeel van het TTOcurriculum zijn. TTO betekent ook: extra lessen Engels gedurende de hele opleiding, TTOdag klas 1 inclusief de High Tea, de TTO dag voor klas 2 inclusief Story Telling workshop,
Phileas Fogg Theatre company, Junior Speaking Contest, European Youth Parliament,
permanente nascholing en begeleiding TTO-docenten op gebied van Engels en didactiek,
lidmaatschap Europees Platform, Cambridge Advanced examen in jaar 4 en IB examen in
jaar 6, Engelstalig materiaal, om daarmee de belangrijkste te noemen.
Mencia heeft er, mede op nadrukkelijk verzoek van een ouderklankbordgroep TTO, voor
gekozen om ouders jaarlijks eenzelfde bijdrage te vragen in plaats van een per leerjaar
wisselend bedrag. De jaarlijkse bijdrage die we aan ouders vragen dekt alle activiteiten. Voor
TTO wordt geen enkele activiteit afzonderlijk in rekening gebracht.
Mencia wil te allen tijde voorkomen, dat extra kosten die wij in rekening moeten
brengen ertoe zouden leiden, dat leerlingen niet van ons aanbod gebruik kunnen
maken. Als de bijdrage die Mencia aan ouders vraagt voor activiteiten buiten het
verplichte onderwijsprogramma op enige manier een belemmering zouden vormen
voor deelname van uw zoon of dochter, kunt u contact opnemen met de school en
zoeken we met u naar een passende oplossing.

Huiswerk
Voor een enkeling: een makkie, maar voor een bepaalde groep een probleem.
Er kan ook zoveel misgaan!!!
Even TV
kijken…
Zou vanavond
Huiswerk?
…
de ………..
Het is zo
warm…

Hoeveel is de
wortel……..

Hulp
Wanneer huiswerk maken een probleem is, kan het Mencia Studie Centrum misschien
helpen!
We hebben op het Mencia Studie Centrum twee vormen van studeren:
*

Studeren onder toezicht - SOT (mogelijk voor alle klassen)
Leerlingen kunnen drie of vier dagen in de week op school onder toezicht studeren.
Afhankelijk van hun rooster kunnen de leerlingen, gedurende twee lesuren tussen half drie en
vijf uur, hun huiswerk maken en leren. Deze huiswerkgroep staat onder begeleiding van een
docent. Deze docent draagt zorg voor een rustige studieomgeving waarin de leerlingen
zelfstandig studeren. Vanzelfsprekend wordt ook toegezien op de aanwezigheid van de
deelnemende leerlingen: continuïteit is bij studeren een eerste vereiste!

*

Intensieve huiswerkklas – IHB (alleen klas 1 t/m 3)
In groepjes van ongeveer zes leerlingen wordt er gestudeerd onder begeleiding van een
docent. Deze docent helpt de leerlingen waar nodig en overhoort het leerwerk. Afhankelijk van
het rooster kunnen de leerlingen gedurende twee lesuren, tussen half drie en vijf uur, aan
deze huiswerkklas deelnemen. Dit alles kan voor drie of vier dagen per week. Ook hier wordt
toegezien op de aanwezigheid van de deelnemende leerlingen.

Kosten
In het schooljaar 2020/2021 bedroegen de kosten per trimester:
(nieuwe prijzen voor schooljaar 2021-2022 worden in de eerste week op de site geplaatst.
via het ABC en dan huiswerkklas komt u op de goede plek.)
€ 130.€ 195.€ 260.-

voor 2 dagen per week: studeren onder toezicht (SOT)
voor 3 dagen per week: studeren onder toezicht (SOT)
voor 4 dagen per week: studeren onder toezicht (SOT)

€ 290.€ 430.€ 575.-

voor 2 dagen per week: intensieve huiswerkbegeleiding (IHB)
voor 3 dagen per week: intensieve huiswerkbegeleiding (IHB)
voor 4 dagen per week: intensieve huiswerkbegeleiding (IHB)

In de eerste week van het nieuwe schooljaar zal het aanmeldingsformulier op de site
geplaatst worden. Let op: er is maar beperkt plaats. Bij het studeren onder toezicht is plaats
voor 16 lln. per lokaal (indien nodig 2 lokalen), bij de intensieve huiswerkbegeleiding is er
plaats voor 18 lln. (3x6 lln. per lokaal) Hierna komen leerlingen op een wachtlijst.
Inlichtingen kunt u krijgen bij de coördinator Mevr. J. Huijboom via het Mencia,
telefoonnummer 076-5601350/ e-mail: msc@mencia.nl

