
Schooljaar 2022-2023 - leerjaar 1

Factuurregel Bedrag facturatie 

Bijdrage algemene kosten 45,00€                      sep-22

Bijdrage ouderraad 16,00€                      sep-22

Gebruik kluisje verplicht, zonder kosten -€                          

Borg kluisje 20,00€                      apart in rekening te brengen

Cultuurkaart 5,00€                        sep-22

Meerdaagse excursie (kamp) 155,00€                   sep-22

Introductie en afsluitende activiteit 25,00€                      sep-22

Excursies en culturele activiteiten gedurende het jaar - november en/of mei 30,00€                      apart in rekening te brengen

€ 296,00

Schooljaar 2022-2023 - leerjaar 1 havo kansklas

Factuurregel Bedrag facturatie 

Bijdrage algemene kosten 45,00€                      sep-22

Bijdrage ouderraad 16,00€                      sep-22

Gebruik kluisje verplicht, zonder kosten -€                          

Borg kluisje 20,00€                      apart in rekening te brengen

Cultuurkaart 5,00€                        sep-22

Meerdaagse excursie (kamp) 155,00€                   sep-22

Introductie en afsluitende activiteit - BBQ en feest op BRC 25,00€                      sep-22

Excursies en culturele activiteiten gedurende het jaar - november en/of mei 30,00€                      apart in rekening te brengen

€ 296,00

Schooljaar 2022-2023 - leerjaar 2

Factuurregel Bedrag facturatie 

Bijdrage algemene kosten 45,00€                      sep-22

Bijdrage ouderraad 16,00€                      sep-22

Gebruik kluisje verplicht, zonder kosten -€                          

Borg kluisje (alleen voor nieuwe leerlingen) 20,00€                      apart in rekening te brengen

Cultuurkaart 5,00€                        sep-22

Introductie activiteit 15,00€                      sep-22

Excursies en culturele activiteiten gedurende het jaar - november en/of mei 30,00€                      apart in rekening te brengen

Afsluitende duurzame buitenschoolse activiteit 25,00€                      apart in rekening te brengen

Bijdrage aan Voorlichtings- en preventieproject Be Aware 7,50€                        sep-22

163,50€                   

Schooljaar 2022-2023 - leerjaar  3 TL

Factuurregel Bedrag facturatie 

Bijdrage algemene kosten 45,00€                      sep-22

Bijdrage ouderraad 16,00€                      sep-22

Gebruik kluisje verplicht, zonder kosten -€                          

Borg kluisje (alleen voor nieuwe leerlingen) 20,00€                      apart in rekening te brengen

Cultuurkaart 5,00€                        sep-22

Kennismakingsactiviteit De Kwakel begin schooljaar 22,00€                      sep-22

Bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag -€                          

Bijdrage aan Voorlichtings- en preventieproject Be Aware 10,00€                      sep-22

Pretpark einde schooljaar 35,00€                      apart in rekening te brengen

€ 153,00

Schooljaar 2022-2023 - leerjaar 3 Economie en Ondernemen

Factuurregel Bedrag facturatie 

Bijdrage algemene kosten 45,00€                      sep-22

Bijdrage ouderraad 16,00€                      sep-22

Gebruik kluisje verplicht, zonder kosten -€                          

Borg kluisje (alleen voor nieuwe leerlingen) 20,00€                      apart in rekening te brengen

Cultuurkaart 5,00€                        sep-22

Kennismakingsactiviteit De Kwakel begin schooljaar 22,00€                      sep-22

Bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag -€                          

Bijdrage aan Voorlichtings- en preventieproject Be Aware 10,00€                      sep-22

Pretpark einde schooljaar 35,00€                      apart in rekening te brengen

€ 153,00

Schooljaar 2022-2023 - leerjaar 3 BWI en PIE

Factuurregel Bedrag facturatie

Bijdrage algemene kosten 45,00€                      sep-22

Bijdrage ouderraad 16,00€                      sep-22



Gebruik kluisje verplicht, zonder kosten -€                          

Borg kluisje (alleen voor nieuwe leerlingen) 20,00€                      apart in rekening te brengen

Gebruik gereedschapskluisje verplicht, zonder kosten -€                          

Borg gereedschapskluisje 20,00€                      apart in rekening te brengen

Cultuurkaart 5,00€                        sep-22

Kennismakingsactiviteit De Kwakel begin schooljaar 22,00€                      sep-22

Bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag -€                          

Excursies, waarvoor busvervoer nodig is, oa HMC, Savantis 10,00€                      apart in rekening te brengen

Bijdrage aan Voorlichtings- en preventieproject Be Aware 10,00€                      sep-22

Pretpark einde schooljaar 35,00€                      apart in rekening te brengen

€ 183,00

Schooljaar 2022-2023 - leerjaar 3 Zorg en Welzijn  /   Dienstverlening en Producten

Factuurregel Bedrag facturatie

Bijdrage algemene kosten € 45,00 sep-22

Bijdrage ouderraad 16,00€                      sep-22

Gebruik kluisje verplicht, zonder kosten -€                          

Borg kluisje (alleen voor nieuwe leerlingen) 20,00€                      apart in rekening te brengen

Cultuurkaart 5,00€                        sep-22

Kennismakingsactiviteit De Kwakel begin schooljaar 22,00€                      sep-22

Bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag -€                          

Bezoek Artis 13,00€                      apart in rekening te brengen

Bijdrage aan Voorlichtings- en preventieproject Be Aware 10,00€                      sep-22

Pretpark einde schooljaar 35,00€                      apart in rekening te brengen

€ 166,00

Schooljaar 2022-2023 - leerjaar 4 TL

Factuurregel Bedrag facturatie

Bijdrage algemene kosten 45,00€                      sep-22

Bijdrage ouderraad 16,00€                      sep-22

Gebruik kluisje verplicht, zonder kosten -€                          

Borg kluisje (alleen voor nieuwe leerlingen) 20,00€                      apart in rekening te brengen

Cultuurkaart 5,00€                        sep-22

Eindgala voor eindexamenleerlingen 7,50€                        apart in rekening te brengen

Bezoek Artis 13,00€                      apart in rekening te brengen

€ 106,50

Schooljaar 2022-2023 - leerjaar 4 BWI en PIE

Factuurregel Bedrag facturatie

Bijdrage algemene kosten 45,00€                      sep-22

Bijdrage ouderraad 16,00€                      sep-22

Gebruik kluisje verplicht, zonder kosten -€                          

Borg kluisje (alleen voor nieuwe leerlingen) 20,00€                      apart in rekening te brengen

Gebruik gereedschapskluisje verplicht, zonder kosten -€                          

Borg gereedschapskluisje (alleen voor nieuwe leerlingen) 20,00€                      apart in rekening te brengen

Cultuurkaart 5,00€                        sep-22

Excursies, waarvoor busvervoer nodig is, oa HMC, Savantis 10,00€                      apart in rekening te brengen

Eindgala voor eindexamenleerlingen 7,50€                        apart in rekening te brengen

€ 123,50

Schooljaar 2022-2023 - leerjaar 4 Zorg en Welzijn  / Dienstverlening en producten / Economie en Ondernemen

Factuurregel Bedrag facturatie

Bijdrage algemene kosten € 45,00 sep-22

Bijdrage ouderraad 16,00€                      sep-22

Gebruik kluisje verplicht, zonder kosten -€                          

Borg kluisje (alleen voor nieuwe leerlingen) 20,00€                      apart in rekening te brengen

Cultuurkaart 5,00€                        sep-22

Eindgala voor eindexamenleerlingen 7,50€                        apart in rekening te brengen

€ 93,50


