
 

 

Overzicht schoolkosten 2021-2022 Praktijkonderwijs 
 
De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk dat leerlingen een waardevol aanbod van 
extra activiteiten krijgen. Het staat school vrij om in uiterste gevallen, waarbij de 
financiering van activiteiten niet rond komt, deze activiteiten anders vorm te geven of te 
laten vervallen. 
 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage alle leerjaren 
   

Huur kluisje € 15,00  
Ouderbetrokkenheid 1) € 3,00  
Cultureel programma (w.o. CJP) € 12,50  
Collectieve ongevallenverzekering € 4,00  
Noodfonds € 3,00  
     
Totaalbedrag € 37,50  
1) Op alle locaties zal een ouderplatform, -klankbord of -raad worden ingesteld 

 
Bijdrage onderwijsactiviteiten per leerjaar  
 
De factuur voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage volgt na de zomervakantie. De 
bijdrage voor de onderwijsactiviteiten wordt gedurende het schooljaar in rekening 
gebracht. U ontvangt vooraf een factuur.  
De genoemde bedragen zijn indicatief en prijswijzigingen zijn voorbehouden. 
 
 

Studie Omschrijving bedrag 
Schakelklas 1 Dagje uit €     32,00 
 Introductiedag €        7,50 
 Kamp  €     60,00 
 Schaatsen/zwemmen €     22,00 
  TOTAAL €    121.50 
 Rekenmachine TI-30XB (wiskunde) Zelf aan te schaffen 

 
 

Studie Omschrijving bedrag 
Praktijkonderwijs 1 Dagje uit €     32,00 
 Introductiedag €       7,50 
 Kamp  €     60,00 
 Schaatsen/zwemmen €     22,00 
  TOTAAL €    121.50 

 
 

Studie Omschrijving bedrag 
Praktijkonderwijs 2 Dagje uit €     32,00 
 Introductiedag €       7,50 
 Schaatsen/zwemmen €     22,00 
  TOTAAL €     61.50 

 
  



 

 
Studie Omschrijving bedrag 
Praktijkonderwijs 3 Dagje uit €     32,00 
 Excursie (Pro-Demos) €     15,00 
 Introductiedag €       7,50 
 Schaatsen/zwemmen €     22,00 
  TOTAAL €     76.50 

 

Studie Omschrijving bedrag 
Praktijkonderwijs 4 Dagje uit €     32,00 
 Introductiedag €       7,50 
 Schaatsen/zwemmen €     22,00 
  TOTAAL €     61.50 

 

Studie Omschrijving bedrag 
Praktijkonderwijs 5 Dagje uit €     32,00 
 Introductiedag €       7,50 
 Schaatsen/zwemmen €     22,00 
 Schoolverlatersavond €     25,00 
  TOTAAL €     86,50 

 
 
 
Extra activiteiten Praktijkonderwijs 
 
Door het jaar heen kunnen nog bijdragen worden gevraagd voor extra activiteiten 
(bijv. bowlen met de klas of een ander uitje met de eigen klas). Dit wordt apart gefactureerd.  
 
1x in de 2 jaar kunnen onze leerlingen deelnemen aan een kamp of skireis (leerjaar 2 t/m 5)  

 Kosten kamp ongeveer € 85,00 
 Kosten skireis ongeveer € 350,00 

 
Deelname hieraan is vrijwillig, waardoor de kosten bij deelname een verplichtend karakter 
hebben. 
Dit wordt apart gefactureerd. 
 
Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen aan 
activiteiten.   



 

 
Overzicht schoolkosten 2021-2022 Beroepscollege  
 
De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk dat leerlingen een waardevol aanbod van 
extra activiteiten krijgen. Het staat school vrij om in uiterste gevallen, waarbij de 
financiering van activiteiten niet rond komt, deze activiteiten anders vorm te geven of te 
laten vervallen. 
 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage alle leerjaren 
   

Huur kluisje € 15,00  
Ouderbetrokkenheid 1) € 3,00  
Cultureel programma (w.o. CJP) € 12,50  
Collectieve ongevallenverzekering € 4,00  
Noodfonds € 3,00  
     
Totaalbedrag € 37,50  
1) Op alle locaties zal een ouderplatform, -klankbord of -raad worden ingesteld 

 
Bijdrage onderwijsactiviteiten per leerjaar  
De factuur voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage volgt na de zomervakantie. De 
bijdrage voor de onderwijsactiviteiten wordt gedurende het schooljaar in rekening 
gebracht. U ontvangt vooraf een factuur.  
De genoemde bedragen zijn indicatief en prijswijzigingen zijn voorbehouden. 
 

Studie Omschrijving bedrag 

BBL/KBL 1 
(vrijwillig) 

3 Lingeweken per schooljaar: diverse 
educatieve activiteiten in en buiten 
school 

€     45,00 

 TOTAAL €     45,00 
   
   
Sportklas 1*) Diverse activiteiten en sporten €    125,00 
(verplicht)   

(verplicht) 

Shirt : Deze kosten zijn niet in de 
ouderbijdrage verrekend maar dienen 
betaald te worden bij de sportzaak 
waar het shirt wordt opgehaald (van 
den Berg Sport, Tiel) 

€     25,00 

   
Wiskunde 
(verplicht) Rekenmachine TI-30XB Zelf aan te schaffen 

   
*) Deelname aan de sportklas is vrijwillig, waardoor de kosten bij deelname aan de sportklas 
een verplichtend karakter hebben.  

Studie Omschrijving bedrag 

BBL/KBL 2 
(vrijwillig) 

3 Lingeweken per schooljaar: diverse 
educatieve activiteiten in en buiten 
school 

€     45,00 

 Efteling €     25,00 
 Oorlogsmuseum Overloon €     30,00 
  TOTAAL €   100,00 
   



 

   
Sportklas 2 *) Diverse activiteiten en sporten €   125,00 
(verplicht)   

 

Shirt : Deze kosten zijn niet in de 
ouderbijdrage verrekend maar dienen 
betaald te worden bij de sportzaak 
waar het shirt wordt opgehaald (van 
den Berg Sport, Tiel) als je nog geen 
shirt hebt (nieuwe leerling) 

€     25,00 

Studierichting 
(verplicht)   

HBR  Kokstenue (leerjaar 2 t.m 4) €    100,00 
Techniek Werkkleding €      10,00 
Zorg en Welzijn Keukenschort (bruikleen) €        6,00 

*) Deelname aan de sportklas is vrijwillig, waardoor de kosten bij deelname aan de sportklas 
een verplichtend karakter hebben.  

 

Studie Omschrijving bedrag 

BBL/KBL 3 
(vrijwillig) 

3 Lingeweken per schooljaar: diverse 
educatieve activiteiten in en buiten 
school 

€     45,00  

 Excursie maatschappijleer (Pro Demos) €      12,00 
 Kerstviering €      10,00 
 Projectdagen €      15,00 
  TOTAAL €     82,00 
   
Buitenlandse 
reizen  Bedrag nog niet bekend 

   
Studierichting 
(verplicht)   

Techniek Overall, schoenen, lasbril, 
veiligheidsbril, schuifmaat, etc.  

Bedrag nog niet bekend 

HBR Geen kosten  
Zorg en Welzijn Werkkleding, keukenschort in bruikleen €       6,00 
 Gastlessen €       5,00 

 

Studie Omschrijving bedrag 

BBL/KBL 4 
(vrijwillig) 

2 Lingeweken per schooljaar: diverse 
educatieve activiteiten in en buiten 
school 

€     30,00 

 Diploma-uitreiking €     25,00 
 Examen afsluiting (eindejaar) €     25,00 
 Kerstactiviteit schaatsen €     28,00 
  TOTAAL €   108,00 
   
 Skiën ipv schaatsen Bedrag nog niet bekend 
Studierichting 
(verplicht)   

HBR Werkkleding, mutsen, haarnetjes €     12,00 
Zorg en Welzijn Werkkleding, keukenschort in bruikleen €       6,00 
 Gastlessen €       5,00 

 
  



 

 
Extra activiteiten 
Door het jaar heen kunnen nog bijdragen worden gevraagd voor extra activiteiten 
(b.v. schaatsen/zwemmen/skiën) 
Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen aan 
activiteiten. 
 

  



 

 
Overzicht schoolkosten 2021-2022 Mavo  
 
De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk dat leerlingen een waardevol aanbod van 
extra activiteiten krijgen. Het staat school vrij om in uiterste gevallen, waarbij de 
financiering van activiteiten niet rond komt, deze activiteiten anders vorm te geven of te 
laten vervallen. 
 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage alle leerjaren 
   

Huur kluisje € 15,00  
Ouderbetrokkenheid 1) € 3,00  
Cultureel programma (w.o. CJP) € 12,50  
Collectieve ongevallenverzekering € 4,00  
Noodfonds € 3,00  
     
Totaalbedrag € 37,50  
1) Op alle locaties zal een ouderplatform, -klankbord of -raad worden ingesteld 

 
Bijdrage onderwijsactiviteiten per leerjaar  
 
De factuur voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage volgt na de zomervakantie. De 
bijdrage voor de onderwijsactiviteiten wordt gedurende het schooljaar in rekening 
gebracht. U ontvangt vooraf een factuur.  
De genoemde bedragen zijn indicatief en prijswijzigingen zijn voorbehouden. 
 
 

Studie Omschrijving bedrag 
Mavo 1 
(vrijwillig) Excursies €     35,00 

 Introductie Waterkamp €     60,00 
 Kerstviering €       5,00 
 Projectdagen €     15,00 
 TOTAAL €   115,00 
   
Sportklas 1 *) Badminton €       7,50 
(verplicht) Beldert Beach €       7,50 
 Bodydynamics Fitness €     16,00 
 Kanovaren  €       4,00 
 Kickboxen  €     10,00 
 Korfbal  €     10,00 
 Promenadeloop €       2,00 
 Survival parcour  't Wilgje Buren €     15,50 
 Tennis  €       6,00 
 Turnen Hellas  €       5,50 
 Voetbal - RKTVC  €       7,50 
 Waterski - Beesd €     18,50 
 Zwemmen  €     15,00 
  TOTAAL €   125,00 
   

Kleding leerjaar 1 
(verplicht) 

Broek, jasje, shirt, korte broek.  
Deze kosten zijn niet in de 
ouderbijdrage verrekend maar dienen 

€     70,00 



 

betaald te worden bij de sportzaak 
waar de kleding wordt opgehaald (Van 
den Berg Sport, Tiel) 

   
Wiskunde 
(verplicht) 

Rekenmachine TI-30XB Zelf aan te schaffen 

*) Deelname aan de sportklas is vrijwillig, waardoor de kosten bij deelname aan de sportklas 
een verplichtend karakter hebben.  

 

Studie Omschrijving bedrag 

Mavo 2 
(vrijwillig) 

3 Lingeweken per schooljaar: diverse 
educatieve activiteiten in en buiten 
school 

€     45,00 

 Efteling €     30,00 
 Excursies, projecten en activiteiten €      12,50 
 Kerstviering €       5,00 
  TOTAAL €     92,50 
   
   
Cambridge 
English**) Jaarbijdrage €   145,00 

Reis Reis naar UK wordt apart gefactureerd €   300,00 
   
Sportklas**) ABN AMRO Tennistoernooi €     25,00 
 Activiteiten Wilgje (boogschieten) €      12,50 
 Dansen  €       6,00 
 EHBSO €     27,00 
 Hockey €       4,00 
 IJsbaan Tiel (week 52 als weer toelaat) €       2,00 
 Kanovaren Aan de Linge recreatie €       4,00 
 Pitch & Putt/Voetgolf/Zeilen €      12,50 
 Spinning + Bodypump €     12,00 
 Tennis €     12,00 
 Waterskien €     18,50 
 Zwemmen €     16,50 
 TOTAAL €   152,00 

** ) Deelname aan de sportklas of Cambridge English is vrijwillig, waardoor de kosten bij 
deelname een verplichtend karakter hebben. 

Studie Omschrijving bedrag 

Mavo 3 
(vrijwillig) 

3 Lingeweken per schooljaar: diverse 
educatieve activiteiten in en buiten 
school 

€     45,00   

 Excursie maatschappijleer (Pro-
Demos) €     15,00 

 Introductie €     15,00 
 LOB dagen maart €     15,00 
 Kerstviering €     10,00 
  TOTAAL €   100,00 
   
Buitenlandse 
reizen 

 Bedrag nog niet bekend 

   
   



 

Cambridge 
English **) Jaarbijdrage €   145,00 

   
Sportklas**) Atletiek; Astylos €       5,00 
 Badminton €       9,00 
 Beach Tiel €       1,00 
 Body Dynamics Bootcamp & Spinning €     16,00 
 Golf €     12,00 
 Hiphop €     12,00 
 Kickboxen €     15,00 
 Scrumboks €       7,00 
 Tennis €     12,00 
 Wilgje: Klimmen en zekeren €     15,00 
 Zeilen €     21,50 
 Zwembad €       3,00 
 TOTAAL €   128,50 

** ) Deelname aan de sportklas of Cambridge English is vrijwillig, waardoor de kosten bij 
deelname een verplichtend karakter hebben. 

 

Studie Omschrijving bedrag 

Mavo 4 
(vrijwillig) 

2 Lingeweken per schooljaar: diverse 
educatieve activiteiten in en buiten 
school 

€    30,00  

 Diploma-uitreiking €    25,00 
 Examen afsluiting (eindejaar) €    25,00 
 Introductie €     15,00 
 Kerstactiviteit (schaatsen) €    30,00 
  TOTAAL €   125,00 
   
 Skiën ipv schaatsen Bedrag nog niet bekend 
   
   
Cambridge 
English**) 

Jaarbijdrage €   145,00 

   
Sportklas**) Badminton €       9,00 

 Bezoek sportwedstrijden: ijshockey & 
Motorcross 

€     35,00 

 Body Dynamics Bootcamp & Spinning €      12,00 
 EHBSO diploma herhaling €     24,00 
 Honkbal Panters €       2,00 
 Scrumboks €       5,00 
 Sportactiviteit excursie €     10,00 
 Tennis €     12,00 
 Wilgje: Boogschieten €     13,00 
 Zwembad €     28,00 
 TOTAAL €   150,00 
   
NASK Nemo Bedrag nog niet bekend 
Geschiedenis Oorlogsmuseum Overlooon Bedrag nog niet bekend 

** ) Deelname aan de sportklas of Cambridge English is vrijwillig, waardoor de kosten bij 
deelname een verplichtend karakter hebben. 

Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen aan 
activiteiten.  



 

 

Overzicht schoolkosten 2021-2022 Lyceum 
 
De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk dat leerlingen een waardevol aanbod van 
extra activiteiten krijgen. Het staat school vrij om in uiterste gevallen, waarbij de 
financiering van activiteiten niet rond komt, deze activiteiten anders vorm te geven of te 
laten vervallen. 
 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage alle leerjaren 
   

Huur kluisje € 15,00  
Ouderbetrokkenheid 1) € 3,00  
Cultureel programma (w.o. CJP) € 12,50  
Collectieve ongevallenverzekering € 4,00  
Noodfonds € 3,00  
     
Totaalbedrag € 37,50  
1) Op alle locaties zal een ouderplatform, -klankbord of -raad worden ingesteld 

 
Bijdrage onderwijsactiviteiten per leerjaar  
De factuur voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage volgt na de zomervakantie. De 
bijdrage voor de onderwijsactiviteiten wordt gedurende het schooljaar in rekening 
gebracht. U ontvangt vooraf een factuur.  
De genoemde bedragen zijn indicatief en prijswijzigingen zijn voorbehouden. 
 

Studie Omschrijving bedrag 
Brugklas 
(vrijwillig) Cultuurproject €      10,00 

 Schaatsen/zwemmen €      28,00 
 Startactiviteit en festiviteiten €        8,00 
 Waterkamp €      70,00 
  TOTAAL €     116,00 
   
Wiskunde 
(verplicht) Rekenmachine Zelf aan te schaffen 

Cambridge 
English (CE) *) 
(verplicht) 

Indien leerling CE kiest €       58,30 

 

Studie Omschrijving bedrag 
Gymnasium 2 
(vrijwillig) 

CSI-project €         6,00 

 Excursie Xanten €       27,50 
 Schaatsen/zwemmen €       28,00 
 Startactiviteit  €       25,00 
 Veldwerk biologie/Zeeland €       40,00 
 Wereldburgerschap €          5,00 
  TOTAAL €      131,50 
   
Technasium 
(verplicht) 

Materiaalkosten + excursie €       25,00 

CE(verplicht) *) Excursie Engeland €     350,00 
(verplicht) Drama activiteit €       30,00 

 



 

Studie Omschrijving bedrag 
Atheneum 2 CSI-project €         6,00 
(vrijwillig) Schaatsen/zwemmen €       28,00 
 Startactiviteit  €       25,00 
 Veldwerk biologie/Zeeland €       40,00 
 Wereldburgerschap €         5,00 
  TOTAAL €     104,00 
 Excursie Xanten (optioneel) €       25,00 
   
   
Technasium 
(verplicht) Materiaalkosten + excursie €       25,00 

CE (verplicht) *) Excursie Engeland €     350,00 
(verplicht) Drama activiteit €       30,00 

 

Studie Omschrijving bedrag 
Havo 2 CSI-project €       6,00 
(vrijwillig) Excursie €     35,00 
 Schaatsen/zwemmen €     28,00 
 Startactiviteit  €     30,00 
 Wereldburgerschap €       5,00 
  TOTAAL €   104,00 
   
Technasium 
(verplicht) Materiaalkosten + excursie €     25,00 

CE (verplicht) *) Excursie Engeland €   350,00 
(verplicht) Drama activiteit €     30,00 
   

* ) Deelname aan Cambridge English is vrijwillig, waardoor de kosten bij deelname een 
verplichtend karakter hebben. 

 

Studie Omschrijving bedrag 
Vwo 3 
(vrijwillig) Bezoek universiteit €        15,00 

 Cultuur: Rotterdam €       20,00 
 Stadsexcursie (meerdaags) €      145,00 
 Startactiviteit (is uitbesteed, incl. bus) €       35,00 
 Veldwerk aardrijkskunde €         5,00 
  TOTAAL €     220,00 
   
Technasium 
(verplicht) Materiaal + excursie €       25,00 

 
 
Studie Omschrijving bedrag 
Havo 3 
(vrijwillig) Bezoek aan HBO €       10,00 

 Excursie + afsluiting €       45,00 
 Startactiviteit  €       15,00 
 Veldwerk aardrijkskunde €         5,00 
  TOTAAL €       75,00  

 
Studie Omschrijving bedrag 
Atheneum 4 
(vrijwillig) 

Bijdrage Lingeweken: 
Oriëntatie WO & Eye Amsterdam 

€       85,00 

  



 

Wereldoorlogenproject  
 Startactiviteit  €       10,00 
 TOTAAL €       95,00 

 Leerlingen Model European Parliament 
Deelname niet verplicht €     235,00 

Latijn 
(verplicht) 
 
 

Pinkster woordenboek Latijn Amsterdam 
University Presse (ISBN 
9789463720519) 

Zelf aan te schaffen 

Grieks 
(verplicht) 

Hupperts woordenboek Grieks, Eisma 
Edumdia (ISBN 9789087719999) Zelf aan te schaffen 

Wiskunde 
(verplicht) 

Grafische rekenmachine  
TI-84 plus 

Zelf aan te schaffen 
 

 

Studie Omschrijving bedrag 

Gymnasium 4 
(vrijwillig) 

Bijdrage Lingeweken: 
Bezoek Paleis op de Dam 
Wereldoorlogenproject 

€         85,00 

 Startactiviteit  €          10,00  
 TOTAAL €        95 ,00 

 Leerlingen Model European Parliament 
Deelname niet verplicht 

€       235,00 

   
Latijn 
(verplicht) 
 
 

Pinkster woordenboek Latijn 
Amsterdam University Presse (ISBN 
9789463720519) 

Zelf aan te schaffen 
 

Grieks 
(verplicht) 

Hupperts woordenboek Grieks, Eisma 
Edumdia (ISBN 9789087719999) 

Zelf aan te schaffen 
 

Wiskunde 
(verplicht) 

Grafische rekenmachine 
TI-84 plus Zelf aan te schaffen 

 

Studie Omschrijving bedrag 
Havo 4 
(vrijwillig) 

Bijdrage Lingeweken (externe 
activiteiten) €        12,50 

 Startactiviteit incl. lunch €        10,00  
 TOTAAL €        22,50 
 Dag met Sportactiviteiten (optioneel) €        40,00 

 
Oriëntatie vervolgopleidingen. 
Deelname niet verplicht €        15,00 

 Profiel reizen, EU Burgerschap €          425 - €  450 
   
Wiskunde 
(verplicht) 

Grafische rekenmachine 
TI-84 plus 

Kosten ongeveer 
€      105,00 

 

  



 

 

Studie Omschrijving bedrag 
Vwo 5 
(vrijwillig) 

Bijdrage Lingeweken (externe 
activiteiten) 

€        12,50 

 Excursie Paleis op de Dam €        25,00 
 Startactiviteit  €        10,00 
 Wereldoorlogenproject €        50,00 
 TOTAAL €        97,50 
 Dag met Sportactiviteiten (optioneel) €        40,00  
 Profiel reizen, EU Burgerschap €        425 - €  450 
   
Handvaardigheid 
Tekenen 
(verplicht) 

Keulen museum €        25,00 

Biologie 
(verplicht) 

Veldwerk €        85,00 

   
 

Studie Omschrijving bedrag 
Havo 5 
(vrijwillig) 

Bijdrage Lingeweken (externe 
activiteiten) €          12,50 

 Examenactiviteiten €          25,00 
 Startactiviteit  €          10,00 
 TOTAAL €          47,50 

 
Oriëntatie vervolgopleidingen. 
Deelname niet verplicht €          15,00 

Handvaardigheid 
Tekenen 
(verplicht) 

Keulen museum €          25,00 

LO 
(verplicht) Sportkeuze €          85,00 max 

 
Studie Omschrijving bedrag 
Vwo 6 
(vrijwillig) Examenactiviteiten €          25,00 

 Startactiviteit  €          10,00 
 Wereldoorlogenproject €          50,00 
  TOTAAL €          85,00 
   
LO 
(verplicht) Sportkeuze €          85,00 max 

Duits 
(vrijwillig) 

Goethe Deutsch, examenkosten 
Deelname niet verplicht €          120,00 

 

  



 

 

Aanvullende activiteiten en kosten 

Deze kosten worden gedurende het schooljaar in rekening gebracht.  
U ontvangt vooraf informatie en na opgave deelname een factuur. Alleen van toepassing 
indien gekozen. 
 
De genoemde bedragen zijn indicatief en prijswijzigingen zijn voorbehouden. 
studie omschrijving maand bedrag 

alle leerjaren Sporttoernooien Mission Olympic 
maart-
juni 

bijdrage 
reiskosten 
ca. €5 

alle leerjaren 
Device (tablet/notebook) * 
 juli-sep 

bedrag 
afhankelijk van 
keuze 

vwo 4 / havo 4 CE 
vwo 5 / havo 5 CE 
vwo 6 CE 

Cambridge English examenkosten dec/mei 

FCE €220 - 
€225 1) 
CAE €240 - 
€245 1) 
CPE €260 1) 

Vervallen reis  
Havo 4/vwo 5 

In het schooljaar 2021-2022 wordt 
nog bekeken of de vervallen reis van 
schooljaar 2020-2021 nog 
georganiseerd kan worden.  

 Nog niet 
bekend1) 

 

1)  deelname niet verplicht 
 
Slim.nl 
Door de samenwerking met het Lingecollege verkoopt Slim.nl deze software tegen unieke 
lage prijzen. Bekijk alle aanbiedingen op Slim.nl/Back2School. 
 
Rent Company 
Voor de aanschaf van nieuwe laptops voor de brugklas werken we samen met Rent 
Company. Informatie wordt verstrekt aan de nieuwe brugklassers en op aanvraag voor de 
overige leerjaren. 
 
Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen aan 
activiteiten.   



 

 
Overzicht schoolkosten 2021-2022 ISK 
 
De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk dat leerlingen een waardevol aanbod van 
extra activiteiten krijgen. Het staat school vrij om in uiterste gevallen, waarbij de 
financiering van activiteiten niet rond komt, deze activiteiten anders vorm te geven of te 
laten vervallen. 
 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage alle leerjaren 
   

Huur kluisje € 15,00  
Ouderbetrokkenheid 1) € 3,00  
Cultureel programma (w.o. CJP) € 12,50  
Collectieve ongevallenverzekering € 4,00  
Noodfonds € 3,00  
     
Totaalbedrag € 37,50  
1) Op alle locaties zal een ouderplatform, -klankbord of -raad worden ingesteld 

 
Bijdrage onderwijsactiviteiten per leerjaar  
 
De factuur voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage volgt na de zomervakantie. De 
bijdrage voor de onderwijsactiviteiten wordt gedurende het schooljaar in rekening 
gebracht. U ontvangt vooraf een factuur.  
De genoemde bedragen zijn indicatief en prijswijzigingen zijn voorbehouden. 
 

Studie Omschrijving bedrag 
ISK 1 Bibliotheek €           2,50 
 Lingeweek 1: natuurwandeling + T-shirt €           5,00 
 Lingeweek 2: Efteling of Openluchtmuseum €         25,00 
 Lingeweek 3: Gastlessen +Eindfeest €          27,50 
  TOTAAL €         60,00 

 
Studie Omschrijving bedrag 
ISK 2 Bibliotheek €           2,50 
 Lingeweek 1: Globaland €          17,50 
 Lingeweek 2: Efteling of Openluchtmuseum €         25,00 
 Lingeweek 3: Gastlessen + eindfeest €         15,00 
  TOTAAL €         60,00 

 
Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen aan 
activiteiten. 
 


