Schoolkosten 2017-2018
Algemeen

Vrijwillige ouderbijdrage*
Skiën
Deelname Sportclass
Deelname Dansclass
Deelname Techniek-plus

Morgen College, locatie Westeinde

Excursie klas 2
Schoolkamp leerjaar 3 (4 dgn): Binnenland
Outdoor
Stedentrip
Laatste schooldag klas 4
Excursie voor LO2 leerlingen

Morgen College, locatie De Sypel

Excursie klas 2
Schoolkamp leerjaar 3 (4 dgn) Binnenland
Outdoor
Stedentrip
Laatste schooldag klas 4

€ 90,-- (korting 50% bij bezit van iPad/laptop)
€ 50,-€ 175,-€ 175,-€ 175,-€ 30,-€ 150,-€ 250,-€ 350,-€ 95,-€ 30,-€ 30,-€ 150,-€ 250,-€ 350,-€ 95,--

3e leerjaar:
Installeren, Bouwen & Ontwerpen (D&PT) (te gebruiken voor 2 leerjaren):
Gereedschappenset module bouwtechniek
€ 130,-Gereedschappenset module elektrotechniek
€ 130,-Mobiliteit, Transport & Logistiek (M&T) (per leerjaar)
Huur gereedschappen
€ 15,-Multimeter
€ 20,-Veiligheidsbril
€
7,-Voelermaat
€
7,-Mens, Mooi & Gezond (Z&W) (per leerjaar)
Gebruik van apparatuur/levensmiddelen
en producten

€

20,--

4e leerjaar:
Mobiliteit, Transport & Logistiek (M&T) (per leerjaar)
Huur gereedschappen
€ 15,-Mens, Mooi & Gezond (Z&W) (per leerjaar)
Gebruik van apparatuur/levensmiddelen
en producten

€

20,--

Oriënt Zeewolde

Diverse activiteitenklas1
Brugklaskamp
Diverse activiteiten klas 2

ISK

Excursie en overige activiteiten ISK

€
€
€

30,-45,-30,--

€

53,--

* Vrijwillige ouderbijdrage

De totale kosten per leerjaar zijn begroot op € 90,--. Ter stimulering van het gebruik van de
iPad/laptop neemt de school de 50% voor eigen rekening. Op de startavonden wordt aandacht
besteed aan de vrijwillige ouderbijdrage. Hier zullen alle ouders de berekening van het totaalbedrag
zien en tevens wordt uitgelegd dat we een vrijwillige ouderbijdrage vragen vanwege het feit dat de
school deze onderdelen zeer belangrijk vindt. De overheid financiert deze kosten niet.

Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage

Buitenschoolse activiteiten en sportactiviteiten
Identiteit: dagopening en vieringen
Verzekering leerlingen en heffingen
Voorlichting (pestgedrag, loverboys, alcohol/drugs, etc)
Introductieactiviteiten (klassenbuilding)
CJP-pas, kortingspas voor cultuurvakken
Huur kluisjes
Activiteitenweek einde schooljaar
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,-6,-8,-7,-17,-10,-12,-15,-90,--

Kledingvoorschrift: Voor een aantal beroepsgerichte vakken hanteren wij een kledingvoorschrift. Deze
kleding kan aangeschaft worden via www.schoolkleding.eu
De bedragen zijn zo exact mogelijk vastgesteld maar m.n. bij de reizen/kampen/excursies kunnen
deze, door prijswijzigingen, anders worden.

