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Categorie II: Kosten voor ouders *         

Tekendoos  14,50       

Borg Mediatheek  10,00 10,00 10,00  

Borg examenmateriaal BTE     20,00 

Sprint-plus  50,00 50,00 50,00 50,00 

          

Categorie III: Elektronische informatiedragers *      

Laptop Eigen/RentC  Eigen/RentC Eigen/RentC Eigen/RentC 

     

Categorie IV: Vrijwillige ouderbijdrage extra 
activiteiten * 

    
 

  

Ouderbijdrage vrijwillige algemene schoolkosten 75,00 75,00 75,00 75,00 

Ouderbijdrage vrijwillige specifieke schoolkosten:          

Talentklassen :         

Sport  160,00 160,00     

Highschool sport 50,00 50,00   

Kunst en cultuur 160,00 160,00     

Science 100,00 100,00     

Economics and social business 100,00  100,00     

Storytelling 100,00  100,00   

          

Keuzemodules :         

LO2      160,00   

          

Excursies voor de hele klas *:         

Ne/Gs/Mu Amsterdam 15,00       

M&N/Gd Amsterdam    35,00 
 

  

     

Excursies voor keuzevak *:         

Bi Ouwehand Rhenen       14,00 

Fa Lille Frankrijk       35,00 

BV Amsterdam stedelijk museum    22,00 

          

Overige schoolkosten *:         

Musicalweekend  40,00 40,00 40,00 40,00 

Activiteiten dag juni  ± 10,00       

Pretpark juni    ± 35,00     

Werkweken mavo      ± 350,00   

     

Optioneel*:         

Ski kamp voorjaarsvakantie         

Zeilkamp zomervakantie         
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Toelichting schoolkosten 

 
Betalen: 
U ontvangt van de school voor alle activiteiten een factuur. U ontvangt een mail met een linkje erin om de 
factuur te betalen. 
Het zeilkamp en het ski kamp organiseren de docenten zelf, inclusief de financiële afwikkeling daarvan. 
Voor een aantal activiteiten bieden wij de facturen aan het begin van het schooljaar aan. Van sommige 
activiteiten weten wij dan de kosten en/of de deelnemers nog niet. Hiervoor ontvangt u de factuur pas in 
de loop van het schooljaar. 
 
Categorie I: Kosten voor school 
Het gaat om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, waaronder: leerboeken, 
werkboeken, BINAS, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school en 
bijbehorende cd’s en dvd’s en gelicentieerd digitaal lesmateriaal. 
 
Categorie II: Kosten voor ouders 
Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar 
meegaat, waaronder: atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schrift, multomap, pennen en dergelijke, 
gereedschap, sportkleding, praktijkkleding en een tekendoos. 
 
Tekendoos 
Leerlingen zouden deze materialen ook zelf kunnen aanschaffen. Maar om ervoor te zorgen dat alle 
leerlingen de goede materialen hebben, bestelt de school deze artikelen centraal en ontvangen de 
leerlingen deze tekendozen in de eerste tekenles. 
 
Borgbedragen 
De borgbedragen worden aan het einde van het examenjaar, na inlevering van alle materialen, 
overgemaakt op het rekeningnummer van de ouders. 
Sprint-plus 
Leerlingen die moeite hebben met het lezen van teksten kunnen gebruik maken van Sprint-plus, dat is 
compenserende software voor leerlingen met lees- en spellingsproblemen. 
 
Categorie III: Elektronische informatiedragers 
Scholen kunnen aan ouders vragen om een laptop of tablet aan te schaffen. Als ouders dit niet doen, dan 
moet de school voor een volwaardig alternatief zorgen. 
 

Categorie IV: Extra activiteiten 
 

De ouderbijdrage vrijwillige algemene schoolkosten wordt besteed aan de onderstaande 
activiteiten: 

 

- representatiekosten en kosten i.v.m. het christelijke karakter van de school, zoals de methode 
Oase, organisatie 
vieringen etc. 

7,00 

- bijzondere leerling activiteiten en leerlingbegeleiding, zoals de diploma-uitreiking, 
examencadeau, beroepskeuzetest, 
startdagen alle klassen en jaarsluiting brugklas 

10,50 

- ICT infrastructuur, zoals het wifi netwerk 20,00 

- overige kosten, zoals collectieve ongevallenverzekering, atlassen, woordenboeken, kosten 
ouder- en leerlingenraad 

5,00 

- media en communicatie, zoals de schoolgids en de website 5,00 

- buitenschoolse activiteiten voor leerlingen zoals: musical, onderwijsprojecten, cbba en 
werkweken 

27,50 

Totaal 75,00 
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Excursies: 
In de loop van het jaar ontvangen de leerlingen informatie over het tijdstip en 
de bestemming van de excursies.  
Bij de excursies in de bovenbouw is deelname aan de excursie afhankelijk van het gekozen vakkenpakket. 
 
Overige schoolkosten 
Musicalweekend 
In het voorjaar wordt er een musical opgevoerd, de deelnemers gaan begin januari samen op kamp om een 
weekend te oefenen, hiervoor wordt een bijdrage gevraagd. 
Activiteiten dag juni 
In juni wordt er voor de brugklasleerlingen een slotdag georganiseerd, ze kunnen dan kiezen uit 
verschillende activiteiten. 
De bijdrage van de leerling hangt af van de gekozen activiteit. 
Pretpark juni 
De tweede klassen gaan in juni naar een pretpark, deelname is niet verplicht. 
Werkweken mavo 
De kosten hiervoor zijn nog niet exact bekend, ze zijn afhankelijk van de gekozen bestemming. In dit 
overzicht is een schatting opgenomen. 
 
Optioneel 
In de voorjaarsvakantie wordt een ski kamp georganiseerd en in de zomervakantie worden zeilkampen 
georganiseerd. Leerlingen kunnen zich hier op vrijwillige basis voor inschrijven. De facturatie gaat buiten de 
schooladministratie om. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


