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betalen. Diensten die niet essentieel zijn vanuit onderwijskundig perspectief, zoals opbergkastjes,
een schoolkamp, een wintersportreis of bepaalde festiviteiten, worden gefactureerd als geleverde
dienst vanuit het principe “de gebruiker betaalt”.
5.5.2 Overzicht educatieve excursies, culturele activiteiten en mogelijke kosten
Op onze website is een actueel en compleet overzicht van educatieve excursies en culturele
activiteiten te raadplegen. De verwachtte bedragen staan vermeld en zijn afgestemd met de MR.
Eendaagse excursies 2016-2017
De kosten worden “op maat” aan de ouders/verzorgers doorberekend. De kosten dienen door de
ouders vooraf te worden voldaan. Indien ouders afzien van het betalen van deze kosten “op maat”,
kan de leerling niet deelnemen aan de excursie en wordt een vervangende opdracht geboden.
Eendaagse excursie 2016-2017
Excursie
Beeldentuin - Middelheim
Beekse Bergen - Hilvarenbeek
Kroller-Muller – Park Veluwe
Naturalis - Leiden
Stedelijk Museum
Noordkade - Veghel
Humanity House
Beekse Bergen - Hilvarenbeek
’s-Hertogenbosch, SBH opl.
De Nederlandse Bank en
Rijksmuseum, Amsterdam,
Corpus-Omniversum, Den Haag

Vak/afd.
Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4
Beeldende vakken
€ 15,00
Biologie
€ 20,00
Beeldende vakken
€ 23,50
Biologie
€ 20,00
CKV
€ 14,50
CKV
€ 10,00
CKV
€ 20,00
Biologie
€ 22,00
Bouwtechniek
Economie en
€ 10,00
Beeldende vakken
Biologie
€ 27,50
BHC-dagen

BHC-dagen

Leerjaar 1
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Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4
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BHC-dagen leerjaar 1
BHC-dagen leerjaar 2
BHC-dagen leerjaar 3
BHC-dagen leerjaar 4

€ 22,50
€ 41,00
€ 57,25
€ 30,00
Overig
Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Gebruik leerlingenkluisje
Contributie oudervereniging
Totaal bedrag per leerjaar

€ 80,50

€ 107,50

€ 146,75

€ 90,50

Specifieke lesmaterialen voor (beroepsgerichte) vakken (indien de leerling het vak volgt)
Materiaal
Sportshirt
Tekendoos
Introductieprogramma
Werkbroek
Werkschoenen
Duimstok
Bit- en bithouder
Polo Bouw
Huur materialen
Oorkappen
Rolmaat
Materiaal
Veiligheidsbril
Schuifmaat

Vak / richting
Lichamelijke opvoeding
Handvaardigheid en
tekenen

Leerjaar 1 Leerjaar 2
€ 10,00
€ 25,00

Leerjaar 3

Leerjaar 4

€ 13,00
BWI
BWI
BWI
BWI
BWI
BWI
BWI
BWI
Vak / richting
PIE
PIE

Leerjaar 1
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Leerjaar 2

€ 15,00
€ 20,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 16,00
€ 5,00
Leerjaar 3 Leerjaar 4
€ 4,50
€ 22,00
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Werkkleding
Werkschoenen
Bithouders + bit
Huur materialen
Lascursus
Werkmaterialen (3 B/K)
Werkmaterialen (3 G)
T-shirt
Schort
Kosten VCA (1-malige
kosten in leerjaar 3 of 4, is
meerdere jaren geldig)

PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
E&O
E&O
Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn

€ 85,00

€ 85,00

€ 25,00
€ 20,00
€ 7,00
€ 15,00
€85,00
€ 25,00
€ 8,00
€ 50,00
€ 9,00
€ 100,00

€ 85,00

€ 100,00

Kopieer-/printkosten (onder voorbehoud)
Het maken van afdrukken met kopieer- of printapparatuur door leerlingen voor eigen gebruik, kan op
school plaatsvinden tegen betaling van de kosten. Printopdrachten kunnen allen worden gegeven als een
leerling voldoende printtegoed heeft. Op enkele pleinen staan computers met muntautomaten,
waarmee het printtegoed opgewaardeerd kan worden naar het leerlingaccount.
Kosten kopiëren/printen: € 0,05 per afdruk.
Kosten kopiëren/printen in kleur: € 0,20 per afdruk.
Meerdaagse reizen en excursies
Naast schoolexcursies worden er meerdaagse reizen georganiseerd o.a. naar Berlijn, de Ardennen,
Zeeland en reizen in het kader van de internationale contacten met andere scholen (Salonta in
Roemenië). Deelname vindt plaats op basis van vrijwilligheid en de kosten worden over de
deelnemers omgeslagen. Afhankelijk van de te maken keuze variëren deze kosten tussen de € 80,en de € 270,-.
Sportdagen
Deze worden door de school georganiseerd en bekostigd uit de algemene middelen. Indien
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leerlingen kiezen voor activiteiten die relatief duur zijn, wordt een eigen bijdrage gevraagd.
De hoogte van de bijdragen wordt vooraf bekend gemaakt. Indien de bijdrage niet tijdig is betaald
kan de leerling niet deelnemen.
Kluisje
De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of wegraken van bezittingen van
leerlingen. De school adviseert om eigendommen te voorzien van de naam van de eigenaar.
Op het BHC kunnen leerlingen een kluisje huren. De kosten hiervoor bedragen € 20,00 per jaar.
De leerling ontvangt pas één sleutel indien de rekening voor de schoolkosten is betaald. De sleutel
kan worden ingenomen als de rekening schoolkosten niet of niet tijdig is voldaan. De kosten voor
het bestellen van een extra sleutel in geval van verlies of diefstal bedragen € 10,00. Indien de
verloren sleutel wordt teruggevonden en ingeleverd ontvangt men € 5,00 retour.
In opdracht van de directie is steekproefsgewijze controle van de kluisjes op verboden middelen
mogelijk.

5.6

Schoolboeken

De medewerkers van het boekenfonds maken het boekenpakket gereed en zorgen er samen met
het BHC voor dat de leerling beschikt over de benodigde nieuwe en gebruikte boeken. De
studieboeken blijven eigendom van de school en dienen in goede staat te worden gehouden.

5.7

Financiële zaken

5.7.1. Wijze van betaling
De kosten worden niet in één keer maar op verschillende momenten in het schooljaar in rekening
gebracht. In het begin van het schooljaar gaat het dan bijvoorbeeld om de kosten voor kluishuur,
een gymshirt of printkosten. Ook de kosten die moeten worden gemaakt voor bijvoorbeeld
gereedschap in een beroepsafdeling worden dan gefactureerd. Activiteiten die later in het
schooljaar plaatsvinden zoals een excursie, een BHC-dag of een mogelijke reis worden ook pas later
61

