
 

95,00€                  95,00€               95,00€                     
Huur kluisje 17,50€                  17,50€               17,50€                     
Bijdrage tekenetui kunstvakken 15,00€                  15,00€               15,00€                     

127,50€                127,50€             127,50€                   

Extra excursie:

•

•

• Werkschort:
• de school verstrekt eenmalig het werkschort; bij kwijtraken kan er voor €10,- een nieuw aangeschaft worden.

• BBL: schoolagenda
•
• passer (van goede kwaliteit)
• rekenmachine (wij adviseren de Casio Classwiz fx-82EX of Texas Instruments TI-30XB/TI-30XS)
• geodriehoek
• liniaal (min. 20 cm)
• minimaal 10 schriften met lijntjes, 3 schriften met vierkante ruitjes (A4 formaat: 10 mm, beslist geen rechthoekige vakjes)
• potloden HB en 2H, schrijfgerei en gum
• puntenslijper, schaartje en lijmstift
• etui

•

Vrijwillige ouderbijdrage

Financieel overzicht leerjaar 1 - schooljaar 2022/2023

Kaderberoepsgerichte
leerweg

MAVOBasisberoepsgerichte
leerwegOmschrijving

gymnastiek: makkelijk zittende sportkleding in de vorm van een sportbroek (kort of lang), een sportshirt met korte mouwen, zaalschoenen met een witte/lichte zool (geen 
zwarte zool) en sportschoenen voor buiten op het veld (geen noppen).

Overzicht van zelf aan te schaffen leermiddelen:

totaal 

Voor alle leerlingen zijn er in de tweede helft van het schooljaar diverse excursies. Voor deze excursies zullen we tegen die tijd een bijdrage van ongeveer € 30,- per 
excursie vragen.

De leerlingen van MAVO hebben in de eerste helft van het schooljaar een excursies naar het Maritiem Museum. Voor deze excursie zullen we tegen die tijd een bijdrage 
van ongeveer € 20,- vragen.

KBL + MAVO: papieren agenda hoeft NIET zelf aangeschaft te worden, er wordt gewerkt met Plenda, een digitale agenda/planner



95,00€                       95,00€                          95,00€                
Huur kluisje 17,50€                       17,50€                          17,50€                

112,50€                     112,50€                        112,50€              

Extra excursies:

•

•

Vooruitbetaling kosten leerjaar 3:

•

Nieuwe leerlingen dienen ook onderstaande artikelen in hun bezit te hebben:
• tekenmaterialen (via de school verkrijgbaar € 15,00)
• werkschort (de school vertrekt eenmalig het werkschort; bij kwijtraken kan er voor €10,- een nieuw aangeschaft worden.)

• BBL + KBL: schoolagenda
•
• passer (van goede kwaliteit)
• liniaal (min. 20 cm)
• geodriehoek
• rekenmachine (wij adviseren de Casio Classwiz fx-82EX of Texas Instruments TI-30XB/TI-30XS)
• minimaal 10 schriften met lijntjes, 3 schriften met vierkante ruitjes (A4 formaat: 10 mm, beslist geen rechthoekige vakjes)
• potloden HB en 2H, schrijfgerei en gum
• puntenslijper, schaartje en lijmstift
• etui

•

Voor alle leerlingen is er in de tweede helft van het schooljaar een excursie naar Kamp Vught. Deze excursie wordt later in het schooljaar aangeboden en we zullen een 
bijdrage van ongeveer € 25,- vragen.

MAVO: papieren agenda hoeft NIET zelf aangeschaft te worden, er wordt gewerkt met Plenda, een digitale agenda/planner

Alle leerlingen gaan aan het eind van het schooljaar naar Bobbejaanland. Deze excursie wordt later in het schooljaar aangeboden en er zal een bijdrage van ongeveer € 30,- 
gevraagd worden.

gymnastiek: makkelijk zittende sportkleding in de vorm van een sportbroek (kort of lang), een sportshirt met korte mouwen, zaalschoenen met een witte/lichte zool (geen 
zwarte zool) en sportschoenen voor buiten op het veld (geen noppen).

Financieel overzicht leerjaar 2 - schooljaar 2022/2023

In september 2023 gaan de leerlingen van leerjaar 3 op werkweek. Hiervoor vragen we een bijdrage van naar verwachting € 180,-. Vanaf mei 2023 bieden we de mogelijkheid 
aan om de bijdrage in 3 termijnen over te maken. (Bij onvoldoende bijdragen zijn wij genoodzaakt de werkweek geen doorgang te laten vinden. In dat geval zullen reeds 
gestortte bijdragen worden terugbetaald.)

Overzicht van zelf aan te schaffen leermiddelen:

leerwegOmschrijving Kaderberoepsgerichte
leerweg

MAVOBasisberoepsgerichte

totaal 

Vrijwillige ouderbijdrage



 

95,00€           95,00€                 95,00€                        95,00€         95,00€                   95,00€                      95,00€                            95,00€               
Huur kluisje 17,50€           17,50€                 17,50€                        17,50€         17,50€                   17,50€                      17,50€                            17,50€               
Borg sleutel kastje technieklokaal 5,00€                   5,00€                          5,00€           5,00€                              

112,50€         117,50€               117,50€                      117,50€      112,50€                112,50€                   117,50€                          112,50€             

Mogelijke extra excursie:
• In de loop van het schooljaar vinden er mogelijk vakexcursies plaats. Voor deze excursies zal later in het schooljaar een bijdrage van ongeveer € 40,- worden gevraagd.

Gereedschapkist (BWI):
•

Overzicht van zelf aan te schaffen leermiddelen:
• schoolagenda

• passer (van goede kwaliteit)

• liniaal (min. 20 cm)

•

• geodriehoek Overzicht persoonlijke beschermingsmiddelen (wordt éénmalig door school bekostigd):
• rekenmachine (wij adviseren de Casio Classwiz fx-82EX of Texas Instruments TI-30XB/TI-30XS) Bouwen, Wonen & Interieur: amerikaanse overall (khaki) + veiligheidschoenen
• Produceren, Installeren & Energie (bbl+kbl): stofjas (navy) + veiligheidschoenen
• een aantal schriften met lijntjes en met vierkante ruitjes (10 mm, beslist geen rechthoekige vakjes) Produceren, Installeren & Energie (mavo): overall drukknopen (zwart/grijs) + veiligheidschoenen
• potloden HB en 2H, schrijfgerei en gum Mobiliteit & Transport: overall (korenblauw) + veiligheidschoenen
• puntenslijper, etui

Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
Media, Vormgeving 

& ICT

Financieel overzicht leerjaar 3 - schooljaar 2022/2023

Produceren, Installeren 
& Energie Zorg & Welzijn

MAVO
Bouwen, Wonen 

& Interieur
Produceren, 

Installeren & Energie
Mobiliteit & 
Transport

Economie & 
OndernemenOmschrijving

totaal

gymnastiek: makkelijk zittende sportkleding

gymnastiek: makkelijk zittende sportkleding in de vorm van een sportbroek (kort of lang), een sportshirt met korte mouwen, zaalschoenen met een witte/lichte zool (geen zwarte zool) en sportschoenen voor 
buiten op het veld (geen noppen).

Zorg & Welzijn: klassieke tuniek (wit)

Zorg & Welzijn

Vrijwillige ouderbijdrage

De school verstrekt éénmalig een kist met gereedschappen voor de leerlingen van de afdeling BWI. Bij kwijtraken van de kist en/of gereedschappen komt vervanging voor eigen rekening.



 

95,00€           95,00€                 95,00€                        95,00€         95,00€                   95,00€                      95,00€                            95,00€               
Huur kluisje 17,50€           17,50€                 17,50€                        17,50€         17,50€                   17,50€                      17,50€                            17,50€               

112,50€         112,50€               112,50€                      112,50€      112,50€                112,50€                   112,50€                          112,50€             

Extra excursies:
•

•

Overzicht van zelf aan te schaffen leermiddelen:
• A4 - lijntjes schrift (alleen voor MAVO)
• schoolagenda
• passer (van goede kwaliteit)

•

• liniaal (min. 20 cm) Overzicht persoonlijke beschermingsmiddelen (reeds verstrekt in leerjaar 3)
• geodriehoek
• rekenmachine (wij adviseren de Casio Classwiz fx-82EX of Texas Instruments TI-30XB/TI-30XS)
• een aantal schriften met lijntjes en met vierkante ruitjes (10 mm, beslist geen rechthoekige vakjes)
• potloden HB en 2H, schrijfgerei en gum
• puntenslijper, etui

Bouwen, Wonen & Interieur: amerikaanse overall (khaki) + veiligheidschoenen
Produceren, Installeren & Energie (bbl+kbl): stofjas (navy) + veiligheidschoenen
Produceren, Installeren & Energie (mavo): overall drukknopen (zwart/grijs) + veiligheidschoenen
Mobiliteit & Transport: overall (korenblauw) + veiligheidschoenen
Zorg & Welzijn: klassieke tuniek (wit)

Financieel overzicht leerjaar 4 - schooljaar 2022/2023

Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg MAVO

Omschrijving Economie & 
Ondernemen

Bouwen, Wonen 
& Interieur

Produceren, 
Installeren & Energie

Mobiliteit & 
Transport

Zorg & Welzijn Media, Vormgeving 
& ICT

Medische Instrumenten 
Techniek

Procestechniek

Vrijwillige ouderbijdrage

totaal

Alle leerlingen met Duitse taal in hun pakket gaan in december naar Düsseldorf. Voor deze excursie zal een bijdrage worden gevraagd van ongeveer € 25,-.

gymnastiek: makkelijk zittende sportkleding in de vorm van een sportbroek (kort of lang), een sportshirt met korte mouwen, zaalschoenen met een witte/lichte zool (geen zwarte zool) en sportschoenen voor buiten 
op het veld (geen noppen).

Alle leerlingen krijgen de mogelijkheid om in de tweede helft van het schooljaar deel te nemen aan één en/of twee excursies. Deze excursies vinden op vrijwillige basis plaats en er zal later in het schooljaar een 
bijdrage worden gevraagd. UITHOF en EURO DISNEY
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