
 
 
 
 
Specificatie schoolkosten schooljaar 2022-2023 (bedragen onder voorbehoud) 
 
Leerjaar Vrijwillige 

ouder- 
bijdrage 

Huur  
& borg 
kluisje1 

Collectieve 
inkoop dummy, 
tekendoos 

Collectieve  
inkoop Chromebook 

Bijdrage 
(extra) reizen, excursies  en 
activiteiten  

  Cat. 4  Cat. 2  Cat. 2  Cat. 3  Cat. 4 
KADER      
Brugklas kader   € 125,=   € 30,=   € 30,=  € 290,=  € 140,= (brugklaskamp) 

 € 35,= (schoolreis) 
 € 20,= (masterclasses) 

Leerjaar 2 kader   € 125,=   € 15,=    € 35,= (schoolreis) 
Leerjaar 3 kader   € 125,=   € 15,=    € 350,= (Ardennen) 

 € 250,= (Nederland-reis) 
 € 35,= (schoolreis) 

Leerjaar 4 kader   € 125,=   ----    
MAVO      
Brugklas mavo   € 125,=   € 30,=   € 30,=  € 290,=  € 140,= (brugklaskamp) 

 € 35,= (schoolreis) 
 € 20,= (masterclasses) 
 € - , =7 (Anglia Engels) 

Leerjaar 2 mavo   € 125,=   € 15,=     € 50,=2 Lille 
 € 35,= (schoolreis) 
 € - , =7 (Anglia Engels) 

Leerjaar 3 mavo   € 125,=   € 15,=    € 525,= (Barcelona) 
 € 250,= (Nederland-reis) 
 € 90,= 6  (LO2) 
 € 35,= (schoolreis) 

Leerjaar 4 mavo   € 125,=   ----     
HAVO      
Brugklas havo   € 125,=   € 30,=   € 40,=  € 290,=  € 144,= (brugklaskamp) 

 € 125,=3 (York) 
 € 35,= (schoolreis) 
 € 20,= (masterclasses) 

Leerjaar 2 havo   € 125,=   € 15,=    € 125,=3 (York) 
 € 35,= (schoolreis)  

Leerjaar 3 havo   € 125,=   € 15,=    € 50,=2 (Lille) 
 € 35,= (schoolreis) 
 € - , =8 (Cambridge Engels) 

Leerjaar 4 havo   € 125,=   € 15,=    € 500,= (Londen/Berlijn) 
 € 600,= (Schotland) 
 € 250,= (Nederland-reis) 
 € 35,= (schoolreis) 
 € - , =8 (Cambridge Engels) 

Leerjaar 5 havo   € 125,=   ----    € - , =8 (Cambridge Engels) 
VWO      
Brugklas vwo   € 125,=   € 30,=   € 40,=  € 290,=  € 144,= (brugklaskamp)            

 € 125,=3 (York) 
 € 35,= (schoolreis) 
 € 20,= (masterclasses) 
 € - , =8 (Cambridge Engels) 

Leerjaar 2 vwo   € 125,=   € 15,=    € 185,=4 (Trier, gymnasium) 
 € 35,= (schoolreis) 
 € - , =8 (Cambridge Engels) 

Leerjaar 3 vwo   € 125,=   € 15,=    € 340,=5 (Londen) 
 € 35,= (schoolreis) 
 € - , =8 (Cambridge Engels)  

Leerjaar 4 vwo   € 125,=   € 15,=    € 35,= (schoolreis) 
 € - , =8 (Cambridge Engels) 

Leerjaar 5 vwo    € 125,=   € 15,=    € 700,= (Rome) 
 € 500,= (Londen/Berlijn) 
 € 600,= (Schotland) 
 € 250,= (Nederland-reis) 
 € 35,= (schoolreis)  

Leerjaar 6 vwo   € 125,=   ----    € - , =8 (Cambridge Engels) 

 
• Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van deelname aan extra activiteiten.  
• De school behoudt zich het recht activiteiten te schrappen als meer dan 4% van de deelnemers de bijdrage niet voldoet.  

  



 
 

 
 
1 Aan brugklasleerlingen én nieuwe leerlingen in hogere klassen wordt éénmalig een borgsom voor het kluisje van € 15,= in 

rekening gebracht. Aan leerlingen uit de examenklassen wordt geen huur in rekening gebracht. De huur wordt namelijk 
verrekend met de borgsom die in de brugklas of bij aanmelding in hogere leerjaren is betaald. 

2 In het tweede leerjaar van de mavo wordt de mogelijkheid geboden om als afsluiting van het vak Frans, mee te gaan met 
een dagreis Frankrijk. Voor de leerlingen die niet deelnemen aan deze excursie wordt er een aangepast programma op school 
aangeboden. 

3 In het eerste leerjaar havo en vwo wordt het programma Cambridge Engels (Cambridge Certificate) aangeboden. Aan het 
eind van het eerste leerjaar wordt er een excursie naar York aangeboden voor deze leerlingen. Deelname aan deze excursie 
is op vrijwillige basis. Voor de ontwikkeling van met name de spreek- en luistervaardigheid Engels bevelen wij deze reis van 
harte aan! Voor de leerlingen die niet deelnemen aan deze excursie wordt een aangepast programma op school aangeboden. 

4 In het tweede leerjaar van het gymnasium wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een reis naar Trier. Voor de 
leerlingen die niet deelnemen aan deze uitwisseling wordt een aangepast programma op school aangeboden. 

5 In het derde leerjaar van het vwo wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een internationale uitwisseling. Voor de 
leerlingen die niet deelnemen aan deze uitwisseling wordt een aangepast programma op school aangeboden. 

6 In het derde leerjaar mavo wordt een bijdrage van € 90,= gevraagd. Dit bedrag geldt voor het 3e (€ 60,=) en 4e (€ 30,=) 
leerjaar. 

7 Leerlingen kunnen in de mavo deelnemen aan Anglia Engels. Kosten hiervoor variëren van ca. 35,= tot ca. € 50,=. 
8 Leerlingen die in havo/vwo deelnemen aan het examen Cambridge Engels wordt een bedrag van ca. € 180,= tot € 265,= in 

rekening gebracht  (dit is afhankelijk ban het soort examen dat afgenomen wordt). 
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