
 

30 mei 2017 

Toelichting schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018  
 

Vrijwillige ouderbijdrage € 40,00 

Financiële bijdrage voor de kosten van bijvoorbeeld de collectieve schoolongevallenverzekering, 

rechten en gebruikerslicenties (computersoftware, dvd’s etc.), deelname aan projecten en diverse 

sportactiviteiten.  

 

Kluishuur € 8,50 

Leerlingen kunnen een  kluisje huren voor het achter slot en grendel opbergen van jas, gym- en 

regenkleding, boeken, etc. Het is veilig en voordelig als zware boeken even kunnen worden 

weggelegd zodat ze niet de hele dag hoeven te worden meegesjouwd.  

 

Cultureel Jongeren Paspoort € 5,00 

Voor alle leerlingen wordt een cultuurkaart aangeschaft, met deze kaart krijgt de leerling korting op 

cultuur, films en festivals. De HAVOtop koopt hiermee diverse voorstellingen in voor o.a. de vakken 

ckv, Nederlands, kunst bevo en geschiedenis. Aan het begin van het schooljaar wordt hierover meer 

informatie verkregen via het vak ckv. 

 

Activiteit Nederlands voor h4 en h5 € 5,00 – 18 en 27 september 2017 

Dit jaar wordt er een schrijversbezoek georganiseerd. 

 

Examen excursie naar Amsterdam voor alle leerlingen van havo 5  € 15,00 – 13 oktober 2017 

 

Examen excursie havo 4 voor leerlingen met de vakken aardrijkskunde en geschiedenis € 10,00 – 

maart 2018 

Het is nog niet definitief vastgesteld waar dit jaar de excursie naar toe zal gaan. 

 

Praktische activiteit natuurkunde/nlt havo 4 € 5,00 havo 5 € 27,00 

Bijzondere praktische activiteiten voor havo 4, nl.: 

nat: mobiele planetarium – februari 2018 

Bijzondere praktische activiteiten voor havo 5, nl: 

nat: stralingspracticum – januari 2018  

nat: mobiele planetarium -  februari 2018  

nlt: DNA-bus – 17 oktober 2017 

nlt: Wetsus leskist – januari 2018 

nlt: reanimatie – april 2018 

 

Buitenlandse reis havo 4 € 350,00 - 23 tot en met 27 april 2018 

Leerlingen maken een reis naar Engeland. Uitgebreide informatie over deze excursie volgt in de loop 

van het schooljaar. 

 

 

N.B.: U krijgt van de financiële administratie van de school, waar uw zoon/dochter ingeschreven 

staat, een factuur toegestuurd waarop de kosten vermeld staan die betrekking hebben op de 

activiteiten waar uw zoon/dochter aan deelneemt. 


