
klas 1

vak: omschrijving prijs
Bijdrage algemene schoolkosten 25,00€                     
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)

Leerjaar specifieke kosten:
BVT * Tekendoos 11,00€                     
GS,AK,NGO * Excursie Leiden 30,00€                     

Het doorgaan van activiteiten, reisweken en excursies
is afhankelijk van kostendekkende deelname

Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaar specifieke en overige kosten 2022-2023



klas 2

vak: omschrijving prijs
Bijdrage algemene schoolkosten 25,00€                     
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)

Leerjaar specifieke kosten:
Biologie * Go4Fit (incl.Zandenplasloop) 15,00€                     
Geschiedenis * Excursie Delft 30,00€                     
Muziek * Workshop saxofoon 11,50€                     

Overige te verwachten kosten:
(alleen voor deelnemers, factuur volgt na opgave)

Frans * DELF A1 80,00€                     

Het doorgaan van activiteiten, reisweken en excursies
is afhankelijk van kostendekkende deelname

Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaar specifieke en overige kosten 2022-2023



vwo3 / havo3

vak: omschrijving prijs
Bijdrage algemene schoolkosten 25,00€                     
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)

Leerjaar specifieke kosten:
Duits * Excursie Keulen 40,00€                     
Geschiedenis * Excursie Westerbork 25,00€                     
Natuurkunde * Discovery Truck RUG 2,50€                       

Overige te verwachten kosten:
(alleen voor deelnemers, factuur volgt na opgave)

Frans * DELF A2 95,00€                     

Het doorgaan van activiteiten, reisweken en excursies
is afhankelijk van kostendekkende deelname

Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaar specifieke en overige kosten 2022-2023



vwo4

vak: omschrijving prijs
Bijdrage algemene schoolkosten 25,00€                     
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)

Leerjaar specifieke kosten:
Biologie * Excursie Amsterdam 25,00€                     
CKV * Culturele activiteit 1 15,00€                     
CKV * Culturele activiteit 2 25,00€                     
Geschiedenis * Museum De Lakenhal en Boerhaave Leiden 40,00€                     
Natuur,leven,technologie * DNA practicum 16,00€                     
Studiekeuze * WO-voorlichting Zwolle 11,00€                     
Studiekeuze * College Carrousel Groningen 19,00€                     

Overige te verwachten kosten:
(alleen voor deelnemers, factuur volgt na opgave)

Bewegingsonderwijs * Deelname Athenespelen (t.z.t. betaling via docent) 20,00€                     
Duits * Goethe Zertifikat 175,00€                  
Frans * DELF (cursus academische vaardigheden) 175,00€                  
CKV * CAP 4: eigen vrije keuze (kosten zullen per activiteit

   verschillen en zijn voor eigen rekening)
Wiskunde * Wiskunde D 175,00€                  

De kosten zijn afhankelijk van het gekozen profiel of sector

Het doorgaan van activiteiten, reisweken en excursies
is afhankelijk van kostendekkende deelname

Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaar specifieke en overige kosten 2022-2023



havo4

vak: omschrijving prijs
Bijdrage algemene schoolkosten 25,00€                     
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)

Leerjaar specifieke kosten:
Aardrijkskunde * Veldwerk Zwolle en IJssel 20,00€                     
Biologie * Excursie Amsterdam 25,00€                     
CKV * Culturele activiteit 1 15,00€                     
Geschiedenis * Excursie Ieper e.o. 55,00€                     
Kunst Algemeen * Excursie kunst algemeen (reisdoel nog niet bekend) 30,00€                     
Maatschappijleer * Excursie Den Haag 30,00€                     
Natuurkunde * Excursie zweefvliegen/Walibi 33,00€                     
Natuur,leven,technologie * DNA practicum 16,00€                     
Studiekeuze * HBO-voorlichting 3,00€                       

Overige te verwachten kosten:
(alleen voor deelnemers, factuur volgt na opgave)

Bewegingsonderwijs * Deelname Athenespelen (t.z.t. betaling via docent) 20,00€                     
CKV * CAP 3: eigen vrije keuze (kosten zullen per activiteit

   verschillen en zijn voor eigen rekening)
Duits * Goethe Zertifikat 175,00€                  
Engels * Cambridge lessen 275,00€                  

* Cambridge examen 235,00€                  
* Cambridge reis 370,00€                  

Frans * DELF (cursus academische vaardigheden) 175,00€                  

De kosten zijn afhankelijk van het gekozen profiel of sector

Het doorgaan van activiteiten, reisweken en excursies
is afhankelijk van kostendekkende deelname

Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaar specifieke en overige kosten 2022-2023



vwo5

vak: omschrijving prijs
Bijdrage algemene schoolkosten 25,00€                     
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)

Leerjaar specifieke kosten:

Aardrijkskunde * Veldwerk Rotterdam/Dordrecht 35,00€                     
Biologie * DNA practicum 15,00€                     
Kunst Algemeen * Excursie kunst algemeen (reisdoel nog niet bekend) 30,00€                     
Maatschappijleer * Excursie Den Haag/Hilversum 30,00€                     
Natuurkunde * Excursie Haarlem/Zwolle 38,00€                     
Natuurkunde * Mobiele Planetarium 5,00€                       

Overige te verwachten kosten:
(alleen voor deelnemers, factuur volgt na opgave)

Bewegingsonderwijs * Deelname Athenespelen (t.z.t. betaling via docent) 20,00€                     
Duits * Goethe Zertifikat 175,00€                  
Engels * Cambridge lessen 275,00€                  

* Cambridge examen 235,00€                  
* Cambridge reis 370,00€                  

Frans * DELF (cursus academische vaardigheden) 175,00€                  
Wiskunde * Wiskunde D 175,00€                  

De kosten zijn afhankelijk van het gekozen profiel of sector

Het doorgaan van activiteiten, reisweken en excursies
is afhankelijk van kostendekkende deelname

Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaar specifieke en overige kosten 2022-2023



havo5

vak: omschrijving prijs
Bijdrage algemene schoolkosten 25,00€                     
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)

Leerjaar specifieke kosten:

Aardrijkskunde * Veldwerk Rotterdam/Dordrecht 35,00€                     
Engels * Wasp Reporter Magazine, abonnement 26,60€                     
Kunst algemeen * Excursie kunst algemeen (reisdoel nog niet bekend) 30,00€                     
Natuurkunde * Stralingspracticum Uni Utrecht 8,00€                       

Natuur,leven,technologie * Mobiele Planetarium 5,00€                       

Overige te verwachten kosten:
(alleen voor deelnemers, factuur volgt na opgave)

Bewegingsonderwijs * Sportoriëntatie (t.z.t. betalen via docent;
   kosten variabel afhankelijk van keus)

Duits * Goethe Zertifikat 175,00€                  
Frans * DELF (cursus academische vaardigheden) 175,00€                  

 
De kosten zijn afhankelijk van het gekozen profiel of sector

Het doorgaan van activiteiten, reisweken en excursies
is afhankelijk van kostendekkende deelname

Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaar specifieke en overige kosten 2022-2023



vwo6

vak: omschrijving prijs
Bijdrage algemene schoolkosten 25,00€                     
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)

Leerjaar specifieke kosten:
Aardrijkskunde * Excursie Stadsgeografie Amsterdam 25,00€                     
Biologie * Reanimatiecursus (incl.certificaat) 6,00€                       
Engels * Wasp Reporter Magazine, abonnement 26,60€                     
Kunst Algemeen * Excursie Kunst Algemeen (reisdoel nog niet bekend) 30,00€                     
Natuurkunde * Stralingspracticum Uni Utrecht 8,00€                       

Overige te verwachten kosten:
(alleen voor deelnemers, factuur volgt na opgave)

Bewegingsonderwijs * Sportoriëntatie (t.z.t. betalen via docent;
   kosten variabel afhankelijk van keus)

Duits * Goethe Zertifikat 175,00€                  
Frans * DELF (cursus academische vaardigheden) 175,00€                  
Natuurkunde / NLT * NNV-reis (Cern of Greiswald) 225,00€                  
Wiskunde * Wiskunde D 75,00€                     

De kosten zijn afhankelijk van het gekozen profiel of sector

Het doorgaan van activiteiten, reisweken en excursies
is afhankelijk van kostendekkende deelname

Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaar specifieke en overige kosten 2022-2023


