
Specificatie van de algemene- en locatiespecifieke ouderbijdrage

Locatie: Buitenpost

Algemene vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 Leerjaar Kosten Bijzonderheden

Bezinningsmateriaal Christelijke identiteit en vieringen alle 5,00€         inclusief abonnementskosten Oase

Collectieve scholierenongevalverzekering (aansprakelijkheids- en reisverzekering) alle 5,00€         

Schoolpas samen met een bijdrage in de bijbehorende ICT kosten en ondersteuning alle 10,00€       

Gebruik eigen lockers op onderwijslocatie alle 10,00€       

Culturele activiteiten w.o  individuele CJP-pas alle 10,00€       

Activiteiten w.o. awareness project genotsmiddelen; sportdagen alle 15,00€        

Locatiespecifieke ouderbijdrage 2022-2023 Leerjaar Kosten Bijzonderheden

Schaatsen en zwemmen - Leeuwarden 1mhv 12,50€       

Cultuurweek 123mhv/4v p.m. prijs varieert tussen de 0 en 60 euro n.a.v. keuzes leerling

Bezoek Rijksmuseum - Amsterdam 3m 25,00€        

Buitenlandexcursie Londen 3m PM  

Excursie Beeldende vorming 4m 25,00€       geldt alleen voor leerlingen met bv in hun pakket

Excursie Geschiedenis - Amsterdam 4m 50,00€       geldt alleen voor  met geschiedenis in hun pakket

Schaatsen en zwemmen - Leeuwarden 2mhv 12,50€       

Excursie Bewegen, Sport en Maatschappij - Bottrop Duitsland 4h 50,00€       geldt alleen voor leerlingen met BSM in hun pakket

Excursie Beeldende vorming 4h 25,00€       geldt alleen voor leerlingen met bv in hun pakket

Buitenlandexcursie Berlijn 4h/5v pm  

Buitenlandexcursie Praag 4h/5v pm  

Buitenlandexcursie Gurp - Frankrijk 4h/5v pm  

Buitenlandexcursie Marrakech 4h pm  

Excursie Bewegen, Sport en Maatschappij - Bottrop Duitsland 4h/5v 50,00€       geldt alleen voor leerlingen met BSM in hun pakket

Excursie Beeldende vorming (Tehatex) - Den Haag 5h 25,00€       geldt alleen voor leerlingen met bv (tehatex) in hun pakket

Excursie Bremen 2/3 v 25,00€        

Excursie Beeldende vorming 4v 25,00€       geldt alleen voor leerlingen met bv in hun pakket

Voorstelling American Drama ADGE 4/5/6v 7,00€         

Excursie Beeldende vorming 5v 35,00€       geldt alleen voor leerlingen met bv in hun pakket

Buitenlandexcursie Griekenland 5g 850,00€     

Excursie Tehatex - Den Haag 6v 25,00€       geldt alleen voor leerlingen met tehatex in hun pakket

Project Veenhuizen Gescheidenis/Nederlands V4 25,00€       geldt alleen voor leerlingen met GS in hun pakket

Excursie maatschappijleer en -wetenschappen - Den Haag h4/v5 15,00€       

overige bijzondere kosten 2022-2023 Leerjaar Kosten Bijzonderheden

Chromebooks 1 te koop of te huur bij the rent company

Nieuwe schoolpas (na verlies of beschadiging) alle 7,50€         

Opmerking:

Alle locatiespecifieke bijdragen en algemene bijdrage zullen in de loop van het jaar via Wis-collect worden gevraagd te betalen op vrijwillige basis.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat 

mogen we niet, maar dat willen we ook niet. Echter: activiteiten kunnen alleen georganiseerd worden met een bijdrage van ouders. Indien we niet voldoende vrijwillige 

ouderbijdragen ontvangen, bestaat de kans dat we deze activiteit(en) niet meer kunnen aanbieden. De vrijwilligheid is niet van toepassing op de vakspecifieke bijdragen.


