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Schoolkosten 2022-2023 
 
Algemeen 
Vrijwillige ouderbijdrage € 65,--  
 
Plusvariant (leerjaar 1 en 2, per leerjaar) 
Deelname Sportclass € 175,-- 
Deelname Techniekclass € 175,-- 
 
Buitenschoolse activiteiten 
Schaatsen leerjaar 1 en 2 €  15,-- 
Schoolkamp leerjaar 3 (4 dgn); verplichte activiteit €  300,-- à  €  400,--  
Skiën leerjaar 4  €  60,-- 
Laatste schooldag leerjaar 4 (Efteling) €  45,-- 
Uitwisseling Duitsland  € 150,-- 
 
Excursies 
Leerjaar 1 € 30,-- 
Leerjaar 2 € 30,-- 
 
Profielen De Sypel (leerjaar 3 en 4, kosten per leerjaar)* 
 
Zorg & Welzijn 
Gebruik van apparatuur/levensmiddelen/producten € 30,-- 
 
Mobiliteit & Transport 
Multimeter € 25-- 
Sensormaat € 11,-- 
 
Diensten & Producten 
Gebruik van materialen (EHBO, Koken, Bowlen) € 17,50 
 
Horeca, Bakkerij en Recreatie 
Verbruik van levensmiddelen/producten € 30,-- 
 
Bouwen, Wonen en Interieur (te gebruiken voor 2 leerjaren) 
Gereedschappenset (wordt eigen bezit) € 180,-- 
 
 
 
Oriënt Zeewolde 
Diverse activiteiten klas 1 € 30,-- 
Brugklaskamp € 45,-- 
Diverse activiteiten klas 2 € 30,-- 
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Vrijwillige ouderbijdrage  
De totale kosten per leerjaar zijn begroot op € 65.-- School vindt genoemde activiteiten van belang. 
De overheid financiert deze kosten niet.  
 

Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage 
Sportactiviteiten €  15,-- 
Identiteit: dagopening en vieringen  € 5,-- 
Verzekering leerlingen en heffingen € 5,-- 
Voorlichting (pestgedrag, loverboys, alcohol/drugs, etc) € 5,-- 
Introductieactiviteiten (klassenbuilding) € 15,-- 
Huur kluisjes  € 10,-- 
Activiteitenweek einde schooljaar € 10,-- 
Totaal € 65,-- 
 
Alle leerlingen doen mee, ook met de extra activiteiten 
De vrijwillige ouderbijdrage maakt het Morgen College sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke 
extra activiteiten aan te bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen bieden. Het gaat 
bijvoorbeeld om excursies, bijles, examentraining, kerstvieringen, uitwisselingen en 
(introductie)kampen. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van.  
 
Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met 
voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige 
ouderbijdrage wordt betaald, kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling binnen 
het Morgen College zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten.  
 
Om de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle 
leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot 
belang. Hiermee kunnen we namelijk de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de 
leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren. Wanneer de vrijwillige 
ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, kan een school dergelijke 
activiteiten niet meer aanbieden. We zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders elk jaar 
vrijwillig bijdraagt, zodat we deze activiteiten niet hoeven te schrappen.  
 
 
* Kledingvoorschrift: Voor een aantal beroepsgerichte vakken hanteren wij een kledingvoorschrift. Via 
de vakdocent krijgt u hier meer informatie over. Voor deze kleding krijgt u t.z.t. een formulier waar de 
maten en bestelwijze op staan. 
De bedragen zijn zo exact mogelijk vastgesteld maar m.n. bij de reizen/kampen/excursies kunnen 
deze, door prijswijzigingen, anders worden.  
 


