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Mavo         
 

brugklas 
mavo 

klas 2 
mavo 

klas 3 
mavo 

klas 4 
mavo 

Categorie A: lesmateriaal         

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

Tekendoos * 14,50       

          

Categorie B: diensten     
 

  

Garderobekastje * 15,50 
   

Borg Mediatheek *     5,00   

Borg examenmateriaal BTE *       20,00 

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

          

Categorie C: vrijwillige ouderbijdragen         

Vrijwillige ouderbijdrage Schoolfonds * 75,00 75,00 75,00 75,00 

          

Talentklassen *:         

Sport  160,00 160,00     

Highschool sport 50,00 50,00   

Kunst  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   

Microsoft Office Specialist (MOS) certificaat 50,00 50,00 50,00 50,00 

          

Excursies voor de hele klas *:         

M&N/Beeldende vorm. Agrarisch 20,00       

Ne/Gs/Mu Amsterdam 22,00 
 

    

M&N/Gd Amsterdam    35,00 
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Excursies voor keuzevak *:         

AK Project       15,00 

Bi Ouwehand Rhenen       13,00 

Fa Lille Frankrijk       30,00 

Beeldende vorming Amsterdam       25,00 

          

Overige schoolkosten:         

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

Activiteiten dag juni * ± 10,00       

Pretpark juni *   ± 35,00     

Werkweken mavo *     ± 300,00   

     

Optioneel*:         

Ski kamp voorjaarsvakantie         

Zeilkamp zomervakantie         
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Toelichting schoolkosten 
 
De kosten in het overzicht kunnen lager uitvallen doordat bepaalde excursies of buitenlandreizen i.v.m. de Corona pandemie aangepast worden aan de situatie. 
 
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 A: lesmateriaal 
Tekendoos 
De kosten voor de tekendoos komen voor rekening van de ouders. 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. 
 
Categorie B: diensten 
Garderobekastje 
De huur van een garderobekastje is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd. Hierin kan de leerling zijn of haar persoonlijke spullen veilig opbergen. Voor het 
garderobekastje wordt geen borg meer in rekening gebracht. Wel zijn wij verplicht btw te berekenen, de prijzen zijn inclusief 21% btw. Voor verdere informatie over het 
huren van een garderobekastje verwijzen wij u naar het huurreglement. 
Borg Mediatheek 
De leerlingen ontvangen de borg voor de bibliotheek aan het einde van het examenjaar contant weer terug als zij hun boeken hebben ingeleverd.  
Borg BTE 
De borg voor het mavo-examenmateriaal BTE wordt na inlevering van de 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. 
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Categorie C: vrijwillige ouderbijdragen 
 

De vrijwillige ouderbijdrage schoolfonds wordt besteed aan de onderstaande activiteiten. 
 

-  startdagen alle klassen en jaarsluiting brugklas 7,00 

-  examenfeest en examencadeau 10,50 

-  meerdaagse reizen 20,00 

-  representatiekosten 5,00 

-  oase dagopeningen 1,00 

-  ouderraad en ouderavond 1,50 

-  leerlingenraad/resonancegroepen 1,50 

-  buitenschoolse activiteiten voor leerlingen zoals: musical, zeilkamp, ski kamp, onderwijsprojecten en cbba 28,50 

 Totaal 75,00 

 
Talentklassen 
De leerlingen betalen de bijdrage voor de talentklas die ze gekozen hebben en waarin ze geplaatst zijn. 
 
Keuzemodules 
LO2 en MOS 
Als leerlingen deze vakken kiezen, betalen ze de bijdrage in het overzicht. 
 
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. 
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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. 


