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Schoolkosten en boeken 
 
Boekengeld 
De scholen in Nederland worden bekostigd door de overheid. Op basis van het aantal 
leerlingen, het soort leerlingen en het type onderwijs ontvangt elke school een vergoeding. 
Deze vergoeding is € 321,88 per leerling. Met deze vergoeding wordt het basispakket 
verzorgd.  
 
Vrijwillige bijdrage voor de schoolkosten 
Wij willen de leerlingen graag meer bieden dan het basispakket. 
Aan deze activiteiten en voorzieningen zijn kosten verbonden. Deze kosten worden niet door 
de overheid vergoed. 
Deze schoolkosten zijn vrijwillig, maar we vinden het belangrijk dat de leerlingen deel kunnen 
nemen aan deze activiteiten. Wij dragen hier zorg voor. In de overeenkomst schoolkosten 
staan de kosten uitgewerkt.  
 
Wij spannen ons in om de kosten zo laag mogelijk te houden. 
De hoogte van uw bijdrage wordt jaarlijks geëvalueerd in de MR.  
 
Verplichte bijdrage 
Voor deelname aan de richtingen horeca, dienstverlening, logistiek, techniek en groen in de 
bovenbouw geldt een verplichte bijdrage voor materialen, gereedschap en/of werkkleding 
voor persoonlijk gebruik.  
 
Overige leermiddelen  

• Etui met pennen, potlood, kleurpotloden, gum en puntenslijper. 

• Geodriehoek of kleine liniaal. 

• 23 rings map met ruitjes- en lijntjespapier. 

• Gymkleding en gymschoenen met witte zolen. 

• Agenda (je kunt ook de digitale agenda gebruiken van je computer of telefoon) 

• Notebook, tablet of laptop (mocht dit problemen geven, neem dan contact op met 
onze financiële administratie, Daniëlle Stijnman 036 - 5336194) 

 
Betaling van de schoolkosten 
In oktober wordt de rekening verstuurd. Deze dient voor de vervaldatum betaald te zijn. 
Op de factuur staat aangegeven hoe u in termijnen kunt betalen. 
 
Betalingsregeling 
Mocht de betaling van de schoolkosten voor u problemen opleveren, neem dan contact op 
met onze financiële administratie, Daniëlle Stijnman. Zij zoekt samen met u naar een 
oplossing. Telefoonnummer 036 - 533 6194. 
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Wat is het belang van de activiteiten die gedaan worden van de schoolkosten? 
 

• De leerlingen mogen gratis gebruik maken van een kluis. Voor de kluissleutel wordt 
een borgsom van €12,50 gevraagd. Deze borgsom krijgt u aan het eind van de 
schoolcarrière van uw zoon/dochter terug als beide sleutels ingeleverd worden (het 
bijmaken van sleutels kost € 12,50). 
We vinden het belangrijk dat leerlingen een kluis hebben, zodat ze waardevolle 
spullen altijd veilig op kunnen bergen. De leerlingen leren hierdoor 
verantwoordelijkheid dragen voor spullen. 
 

• Excursies zijn onderdeel van het lesprogramma. We vinden het belangrijk dat 
leerlingen ook buiten school, in de “echte wereld” leren. Excursies zijn belangrijke 
activiteiten buiten school. De reiskosten die bij de excursies gemaakt worden zijn bij 
het excursiebedrag inbegrepen. 
 

• De leerlingen werken veel digitaal. Toch worden er regelmatig kopieën gemaakt voor 
bijvoorbeeld het portfolio of een werkstuk. Kopieertegoed kan op de schoolpas gezet 
worden. Kopieerkosten die we maken voor lesmateriaal worden door de school 
betaald. Nieuwe leerlingen kunnen hiervan vanaf eind september gebruik maken (dan 
ontvangen zij hun individuele schoolpas). Op alle passen staat €5,- voor 
kopieerkosten. 
 

• Schoolkamp/werkweek: In verband met corona gaan de leerlingen van alle leerjaren 
op schoolkamp/werkweek. De schoolkampen van de eerste klassen zijn bedoeld om 
kennis te maken met elkaar en de mentoren. De leerlingen leren tijdens deze week 
verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en voor de groep. Het thema tijdens deze week 
is samenwerken. De leerlingen doen veel gezamenlijke activiteiten. Tijdens het 
schoolkamp zien we ook waar we de leerlingen nog extra moeten ondersteunen op 
het gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. In leerjaar 2 staat het 
schoolkamp in het teken van samenwerken en leren van elkaar. 
In het oriëntatiejaar en het sectorjaar wordt een werkweek georganiseerd. Tijdens 
deze week worden sector gerelateerde activiteiten gedaan. De school betaald €100,- 
per leerling (vanuit NPO gelden).  
 

• Vrijwillige ouderbijdrage: deze bijdrage wordt gebruikt voor feestelijke activiteiten voor 
de leerlingen, zoals schoolfeesten, feestelijkheden rond de feestdagen en 
mentoractiviteiten. 
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