Kostenraming voor ouders van leerlingen klas 1 in 2021-2022
Kosten voor activiteiten en materialen die per leerling in rekening worden gebracht
(vrijwillige ouderbijdrage)
Indicatie van de kosten per leerjaar:
Klas Voorschot voor alle jaren
1
€ 75,2
€ 75,3
€ 75,4
€ 75,5
€ 75,6
€ 75,-

Specifiek per leerjaar
€ 40,- (tekendoos, borg kluisje, wiskundewedstrijd)
€ 5,- (aanvulling tekendoos, wiskundewedstrijd)
€ 10,- (Pugna, wiskundewedstrijd)
€ 45,- (Sportoriëntatie LO)

Totaal
€ 115,€ 80,€ 85,€ 75,€ 120,€ 75,-

Geraamde kosten voor reizen en excursies
(vrijwillige ouderbijdrage)
In de jaarlijkse bijdrage zijn de volgende reizen en excursies opgenomen:
Klas 1: kennismakingskamp (€ 120,-); excursie York (€ 145,-)
Klas 2: teambuilding De Mosten (€ 25,-); excursie Xanten (€ 35,-)
Klas 3: excursie Ieper (€ 115,-)
Klas 4: excursie Den Haag (€ 15,-),buitenlandreis Parijs, Londen, Berlijn (€ 335,-)
Klas 5: werkweek Limburg (€ 205,-);
Klas 6: Romereis (€ 920,-)
Het totaalbedrag is € 1915,-. Gezien het feit dat u per jaar het zelfde bedrag betaalt bedraagt het
voorschot voor alle klassen ongeveer 1/6 van dit bedrag: € 320,-. In leerjaar 6 worden de kosten
verrekend en een eventueel overschot geretourneerd.
Kosten voor niet verplichte lesonderdelen
Model European Parliament
Voor leerlingen die deelnemen aan het MEP (klas 4)

€ 120,-.

Lessen Cambridge, D.E.L.E (Spaans) Delf (Frans) en Goethe (Duits)
Voor leerlingen die deze extra lessen volgen is een jaarlijkse bedrag van € 120,- per gevolgd lesuur
verschuldigd vanaf het moment van inschrijving.
Cambridge (vanaf klas 2): het hele jaar 2 extra lesuren:
€ 240,-.
Spaans (klas 1): een half jaar 1 lesuur:
€ 60,-.
Spaans (klas 2 t/m 6): een heel jaar 2 lesuren:
€ 240,-.
Goethe (mogelijk vanaf klas 3): een half jaar 1 lesuur:
€ 60,-.
DELF (mogelijk vanaf klas 4): een half jaar 1 lesuur:
€ 60,-.
Voor alle talen komt het examengeld daar nog bij.
Bijdrage materiaalkosten overige activiteiten
De bijdrage die gevraagd wordt voor gebruiksmaterialen voor leerlingen die op individuele basis
deelnemen aan overige activiteiten verschilt per activiteit. Gedacht moet worden aan een bijdrage van
maximaal € 25 per jaar. Deze bijdrage wordt verrekend via de verrekenpot. Het gaat hier bijvoorbeeld
om activiteiten zoals robotica, koor, orkest, atelier, toneel etc.

Totaaloverzicht
In onderstaande tabel kunt u per onderdeel de geraamde kosten vinden. Bovendien is per leerjaar
zichtbaar welk totaalbedrag u kunt verwachten1.
Klas

1

Ouderbijdrage

Reizen en
excursies

Totaal voor
regulier

Cambridge Totaal voor Cambridge
lessen

Of een reis, excursie en niet-verplichte lesonderdeel doorgang vindt, hangt af van het aantal betalende deelnemers.

1
2

€ 115,€ 80,-

€ 320,€ 320,-

€ 435,€ 400,-

€ 240,-

Niet van toepassing
€ 640,-

3
4
5
6

€ 85,€ 75,€ 120,€ 75,-

€ 320,€ 320,€ 320,€ 320,-

€ 405,€ 395,€ 440,€ 395,-

€ 240,€ 240,€ 240,-

€ 645,- (exclusief examengeld)
€ 635,€ 680,- (exclusief examengeld)
Niet van toepassing

