Regeling schoolkosten en
vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
I. Regeling Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
Instemming (oudergeleding) mr 16 april 2020. Vastgesteld door het bestuur op 16 april 2020.
We beschrijven eerst de wet- en regelgeving (A) en beschrijven vervolgens hoe we hier op het Trinitas
College mee om gaan (B). Mocht de wet- en regelgeving wijzigen, dan zullen we deze regeling daar op
aanpassen.
A. Algemeen (Bron: OCW Brochure Schoolkosten en onderwijstijd)
Schoolkosten
Er zijn drie soorten schoolkosten. De eerste categorie komt voor rekening van de school en bevat het
lesmateriaal. De tweede categorie schoolkosten is voor rekening van de ouders. Dit zijn materialen die
persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen
binnen één gezin gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken en atlassen. De derde categorie zijn
de overige schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt.
Vaak wordt voor deze kosten een bijdrage gevraagd van de ouders. Deze ouderbijdrage is vrijwillig.
Ouders zijn dus niet verplicht deze bijdrage te betalen. Scholen kunnen een kwijtscheldings- of
reductieregeling instellen om minder draagkrachtige ouders tegemoet te komen in schoolkosten.
Categorie I: Gratis lesmateriaal
De schoolboeken en lesmaterialen die door de schoolleiding voor een specifiek leerjaar worden
voorgeschreven, zijn gratis voor leerlingen.
Voorbeelden zijn: werkboeken, leerboeken, projectboeken en tabellenboeken, eigen leermateriaal,
bijbehorende cd’s en dvd’s en licentiekosten van digitaal materiaal.
Categorie II: Kosten voor ouders/verzorgers
De bekostiging aan scholen is niet bedoeld voor zaken als een atlas of woordenboek. De gedachte
hierachter is dat het gaat om materiaal dat persoonsgebonden is, langer dan een jaar meegaat, door
meer gezinsleden kan worden gebruikt en/of eigendom wordt van de leerling. Bijvoorbeeld (grafische)
rekenmachine, sportkleding, agenda, atlas, schriften, woordenboeken, lees- en literatuurboeken,
gereedschap etc. zijn voor eigen rekening. Ouders kunnen bij de aanschaf van deze materialen zelf
kiezen bij welke leverancier zij deze aanvullende materialen kunnen aanschaffen.
Als de school materialen in bruikleen geeft, dan wel aanschaft voor de leerlingen, kan zij hiervoor een
bijdrage vragen via de vrijwillige ouderbijdrage. De ouder is niet verplicht deze rekening te betalen,
maar wanneer een ouder de school niet betaalt voor het materiaal, of het gebruik hiervan, is de ouder
zelf verantwoordelijk voor de aanschaf.
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Categorie III: Overige schoolkosten voor extra voorzieningen en activiteiten
De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor zaken waarvoor de school geen bekostiging van de
overheid ontvangt. Dit kan zijn voor materialen en gereedschappen, zoals hierboven beschreven, maar
de vrijwillige ouderbijdrage kan ook gebruikt worden voor de financiering van extra activiteiten, zoals
een excursie, (introductie)kamp, sportdag, buitenlandreis of kerstviering. Laptop/tablet (elektronische
informatiedrager)
Dit zijn de overige schoolkosten. Als de extra activiteiten buiten het voor de leerlingen voorgeschreven
onderwijsprogramma vallen, kunnen ouders kiezen of hun kind hier wel of niet aan deelneemt.
Als een ouder deze kosten voor een activiteit niet betaalt aan de school, is de school verplicht een
kosteloos alternatief aan te bieden als de activiteit onderdeel uitmaakt van de verplichte onderwijstijd.
B. Het Trinitas College
Jaarlijks wordt deze regeling in de mr aan de oudergeleding ter instemming voorgelegd. Op basis van
een globaal activiteitenplan en een begroting wordt de vrijwillige ouderbijdrage per locatie voor het
volgende schooljaar na instemming van de oudergeleding vastgesteld.
1. Uitgangspunten
Uitgangspunten voor de gekozen regeling en de vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage zijn:
✓ de ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten die we als school belangrijk vinden in het kader
van groepsvorming, sfeer en onderlinge band;
✓ de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld vanuit een solidariteitsprincipe. Dit betekent dat
kosten van activiteiten worden gemiddeld over de gehele schoolloopbaan en het bedrag voor
iedere jaarlaag in een afdeling gelijk is;
✓ transparantie;
✓ de ouderbijdrage wordt ook feitelijk besteed aan de geplande activiteiten.
Uitzondering geldt voor noodgedwongen aanpassingen van het activiteitenplan;
✓ Niet bestede middelen worden toegevoegd aan de reserve van het schoolfonds per locatie en
worden zo mogelijk direct verrekend met de ouderbijdrage van het volgende schooljaar;
✓ de ouderbijdrage leidt niet tot een belemmering om bij het TC aan te melden;
✓ de inning van de ouderbijdrage leidt niet tot een grote administratieve druk;
✓ de ouderbijdrage en de kosten van de activiteiten zorgen ervoor dat de baten en de lasten in
overeenstemming zijn;
✓ de regeling biedt oplossingen voor ouders die de bijdrage(n) niet (ineens) kunnen betalen zoals
betalingsregelingen of toegang tot andere fondsen die aangewend kunnen worden.
Uitgangspunt is dat leerlingen niet worden uitgesloten van activiteiten tenzij de ouders daar zelf
voor kiezen;
✓ de hoogte van de ouderbijdrage kan jaarlijks worden geïndexeerd conform de inflatiecorrectie
opgesteld door het CBS en afgerond op hele euro’s;
✓ vanaf 2019 is de ouderbijdrage opgenomen als onderdeel van de begroting. De besteding van de
ouderbijdrage wordt via de jaarrekening verantwoord in de mr;
✓ de hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks uiterlijk in januari vastgesteld op basis van een
globale begroting en activiteitenplan.
(Opm: het is een globale begroting omdat de werkelijke kosten afhankelijk zijn van de feitelijke
leerlingenaantallen en de definitieve invulling in het nieuwe schooljaar)
2. Schoolkosten Trinitas College voor ouders/verzorgers (categorie II)
Naast de algemene persoonsgebonden kosten zoals vallend onder categorie II (zie A.) gelden de
volgende extra kosten:
• Op Johannes Bosco kiezen de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg aan het einde van het
tweede jaar voor een afdeling: Zorg en Welzijn, Dienstverlening en Producten of Techniek Talent.
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De verplichte bijdrage voor de aanschaf van veiligheidskleding, veiligheidsschoenen e.d. bedraagt
éénmalig maximaal € 50; de spullen zijn dan eigendom van de leerling.
• Op Han Fortmann kunnen havoleerlingen kiezen voor het examenvak BSM (Beweging Sport
Maatschappij). Voor deze leerlingen geldt de verplichte bijdrage voor de aanschaf van Trinitastrainingspakken van éénmalig maximaal € 70; de trainingspakken zijn dan eigendom van de leerling.
3. Vrijwillige ouderbijdrage (categorie III)
Met instemming van de oudergeleding van de MR is gekozen om de vrijwillige ouderbijdrage op te
splitsen in twee categorieën: Ouderbijdrage Algemeen en Ouderbijdrage voor overige activiteiten.
3.1. Ouderbijdrage algemeen
Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de kosten gebaseerd op alle activiteiten die
tijdens de schooljaren worden georganiseerd. Dit betekent dat kosten van activiteiten worden
gemiddeld over de gehele schoolloopbaan en het bedrag voor iedere jaarlaag in een afdeling gelijk is.
Uit de totale som van de ouderbijdragen van alle leerjaren worden activiteiten bekostigd die
gedurende het betreffende schooljaar plaatsvinden. Dat betekent dat er in de loop van het schooljaar
voor deze activiteiten geen extra bijdrage wordt gevraagd.
Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan:
• Excursies, voorstellingen (voor zover niet verplicht in het kader van het curriculum)
• Mentoractiviteiten (JB),
• Werkweken en stedenreizen (3 en 4 vmbo, 4 havo) en uitwisselingsactiviteiten (5 vwo)
De kosten van deze activiteiten worden over de gehele schoolloopbaan verdeeld en maken
dus deel uit van de jaarlijkse ouderbijdrage via een soort ‘spaarsysteem’.
• Decemberactiviteiten
• Sportdagen en –toernooien
• Kosten cultuurkaart
• Reis- en ongevallenverzekering
• Bijdrage ouderraad
3.2. Ouderbijdrage voor overige activiteiten
Naast de activiteiten bekostigd uit de ouderbijdrage Algemeen zijn er allerlei andere activiteiten
waaraan leerlingen kunnen deelnemen. Indien een leerling hier aan wenst deel te nemen, geldt
daarvoor apart een eigen bijdrage1. Het betreft de volgende, niet verplichte activiteiten:
•
•
•
•
•
•

mentoractiviteiten waarvoor een aparte bijdrage van max. € 20,- mag worden gevraagd (HF)
zakgeld tijdens allerlei activiteiten (HF + JB)
entree en consumpties voor diverse feesten (HF + JB)
Griekenlandreis (vierde leerjaar gymnasium HF, € 900)
Londenreis (tweede leerjaar vmbo JB, € 315)
Stedenreis havo 4 (HF) voor doublanten en instromers (€ 150).
De kosten van de stedenreis worden betaald uit het gespaarde deel van de vrijwillige ouderbijdrage
van brugklas t/m havo 5. Doublanten en instromers hebben hiervoor dus niet gespaard. Deze
leerlingen betalen € 150 als bijdrage.
• Wintersport Wagrain als keuze bij de stedenreis (4H, HF, extra bijdrage van € 150)
• Rome (V5, HF, extra bijdrage van € 161 V5 / € 86 gym5)
• Parijs (V4 HF, € 280)
1

de bedragen achter de activiteit gelden voor 2019-2020, voor de genoemde afdeling of jaarlaag
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• Ravensbrück (H3 HF + TL3/BL3 JB, 50% ouders: € 200)
• De kosten voor deelname aan examens boven op het reguliere programma zoals Cambridge, Delf
Scolaire, Goethe Zertifikat, … (HF, bijdrage ouders 50%: € 65-€ 240 afhankelijk van type examen)
Er kan besloten worden om een activiteit geen doorgang te laten vinden, dit primair naar inzicht en ter
beoordeling van de schoolleiding, te denken valt aan onvoldoende deelname of mogelijke
omstandigheden die het waarborgen van de veiligheid en welzijn van leerlingen en docenten zouden
kunnen verstoren. In dat geval worden betaalde bedragen, na aftrek van eerder gemaakte niet te
verrekenen kosten, terugbetaald.
3.3. De aanschaf van een notebook door ouders
Tekst ministerie:
Een laptop of tablet valt niet onder de definitie van lesmateriaal, omdat het de drager is van informatie en zelf
geen informatie is en niet voorgeschreven wordt voor een specifiek leerjaar. Hierdoor valt een laptop of tablet
niet onder het lesmateriaal dat scholen gratis aan ouders dienen te verstrekken. Het bezit van een laptop of tablet
kan door scholen niet van ouders worden geëist, net zo min als ouders dit van de school kunnen eisen. Scholen
kunnen via de vrijwillige ouderbijdrage kosten in rekening brengen voor (het gebruik van) een laptop of tablet,
maar ook daarvoor geldt: als een ouder kiest hiervoor niet te betalen, dient de school voor het desbetreffende
leerjaar te voorzien in voor de leerling bruikbaar lesmateriaal.

Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn we op het Trinitas College in de brugklassen gestart met het werken
met een notebook voor iedere leerling.
Via separate informatie en de website informeren we ouder(s)/verzorger(s) over het ‘waarom’ en het
‘hoe’. Tevens is daar informatie opgenomen over de mogelijkheden die het Trinitas College zal bieden
om een notebook aan te schaffen.
De aanschaf van een notebook valt onder de regeling van de vrijwillige ouderbijdrage en past in
categorie III zoals hiervoor aangegeven. Het Trinitas College sluit hierbij aan door een regeling te
treffen met de volgende uitgangspunten:
• De leerling mag ook een eigen notebook meebrengen die aan door de school te bepalen
technische specificaties voldoet, zodat er op school mee gewerkt kan worden.
• Het Trinitas College draagt er zorg voor dat naast de mogelijkheid een eigen apparaat mee te
nemen, ouders een aantrekkelijk aanbod krijgen met de volgende uitgangspunten:
▪ Het aanbod zal bestaan uit een keuze uit één of meerdere notebook(s) die speciaal geschikt
zijn voor het onderwijs en voorzien zijn van een solide beschermhoes.
▪ Het aanbod betreft een koop-, huur/koopovereenkomst.
▪ De school levert bij aanschaf via dit aanbod een financiële bijdrage aan een servicepakket van
€ 125 per notebook.
▪ Ouders sluiten zelf een overeenkomst met de leverende partij waarin betaling en service
worden vastgelegd. Betaling valt dus niet onder het gestelde in punt 4. van deze regeling.
• Alle leerlingen zijn welkom! Dat betekent dat:
▪ voor ouders die aantoonbaar minder draagkrachtig zijn, de school altijd zorg draagt voor een
passende (betalings)regeling.
▪ bij principiële bezwaren tegen de aanschaf van een notebook altijd een passende oplossing
wordt geboden.
4. Verplichte jaarlijkse ouderbijdrage Tweetalig onderwijs (TTO)
Bij het kiezen van goed vervolgonderwijs op vwo-niveau hebben basisschoolleerlingen en hun ouders
op Han Fortmann de keuze vier onderwijsprogramma’s: ONS, TTO (Tweetalig Nederlands-Engels),
Gymnasium en het reguliere Nederlandstalige programma.
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Leerlingen en hun ouders die kiezen voor TTO, kiezen dus bewust voor de tweetalige opleiding van de
school met alle extra’s die daarbij horen. Daarmee verplichten zij zich bij inschrijving tot het betalen
van de jaarlijkse ouderbijdrage ten bedrage van € 350,- die hoort bij de TTO opleiding. Met die
ouderbijdrage betalen wij extra personele inzet, internationale excursies en vele andere extra’s waar
de school geen bijdrage van het Ministerie van Onderwijs voor ontvangt. Zonder betaling van de
ouderbijdrage kan de school deze extra activiteiten niet bekostigen. Deze verplichte bijdrage is
aanvullend op de vrijwillige ouderbijdrage Algemeen.
Ouders die de bijdrage voor het tweetalig onderwijs onverhoopt niet kunnen betalen, nemen in eerste
instantie contact op met de gemeente waarin zij woonachtig zijn (zie 7.) om te kijken of zij in
aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Mocht dit onvoldoende uitkomst bieden, dan
verwijzen we naar artikel 6.2 van deze regeling.
5. Wijziging wetgeving rond schoolkosten en ouderbijdragen
Wij zijn er ons van bewust dat er momenteel een politieke discussie gaande is en er een wetsvoorstel
bij de eerste kamer ligt, met betrekking tot de schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage en in het
bijzonder de bijdrage voor onderwijsinhoudelijke programma's zoals TTO. Wij gaan in deze regeling uit
van wat in het wetsvoorstel is opgenomen. Het spreekt vanzelf dat wij de regeling conform het
definitieve besluit zullen aanpassen als dat noodzakelijk is.
6. Betaling
6.1. Betaling ouderbijdrage algemeen (3.1)
Tijdstip en wijze van inning
Voor de inning van de ouderbijdrage wordt gebruik gemaakt van het programma WIS Collect. Ouders
krijgen in oktober van het jaar via hun mailadres een link waarmee zij toegang krijgen tot dit
programma en de factuur kunnen betalen via iDeal of een eigen overboeking. Als de factuur binnen 30
dagen na verzenddatum betaald wordt, wordt een korting verleend van € 5,-.
Duur van de overeenkomst en restitutie
• Voor de leerling die gedurende de loop van het schooljaar tot de school wordt toegelaten, wordt de
ouderbijdrage geheven met ingang van de datum van inschrijving.
• Voor de leerling die de school verlaat wordt tot en met de datum van uitschrijving de ouderbijdrage
geheven.
• Voor de leerling die na 1 juni van het schooljaar de school verlaat kan geen restitutie van de
ouderbijdrage worden aangevraagd.
6.2. Betaling ouderbijdrage overige activiteiten (zie 3.2)
De kosten zoals vermeld onder 3.2 worden, indien van toepassing, apart gefactureerd.
7. Betalingsregeling/Ontheffing
7.1. Betalingsregeling
• De vrijwillige ouderbijdrage wordt in principe in één termijn betaald. Ouders die het bedrag niet in
één termijn kunnen voldoen, kunnen een verzoek voor een betalingsregeling doen. Zij kunnen voor
1 december van het lopende schooljaar een verzoek richten aan de afdeling financiën van het
Trinitas College. (financien@trinitascollege.nl)
• Bij het treffen van een betalingsregeling vervalt de eventuele korting van € 5,--.
7.2. Betalingsregeling verplichte ouderbijdrage TTO (zie 4.)
• De verplichte ouderbijdrage wordt in drie termijnen betaald.
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Ouders die het bedrag niet in deze termijnen kunnen voldoen, kunnen een verzoek voor een
betalingsregeling doen. Zij kunnen vóór aanmelding / vóór aanvang van een nieuw schooljaar een
verzoek richten aan de afdeling financiën. (financien@trinitascollege.nl)
• Het bestuur kan gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van de betaling van de voor TTO
verplichte bijdrage.
• Ontheffing kan worden verleend indien de ouder die het ouderlijk gezag voert als gevolg van een
schuldenproblematiek aangewezen is op aanvullende voorzieningen of regelingen.
• De school beslist binnen zes weken na ontvangst van het verzoek en stelt de verzoeker schriftelijk
en gemotiveerd in kennis van het besluit.
8. Financiële tegemoetkoming
In een aantal gemeenten kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming
voor de schoolkosten krijgen. Per gemeente wordt per schooljaar bekeken of de tegemoetkoming in
dezelfde vorm blijft bestaan. Ook kan een tegemoetkoming via het kindgebondenbudget van de
belastingdienst plaatsvinden. Op de websites www.rijksoverheid.nl en www.belastingdienst.nl is
hierover de meest recente informatie te vinden.
9. Vastgestelde ouderbijdrage
Ouderbijdrage HF 2020-2021: € 120,Ouderbijdrage JB 2020-2021: € 115,10. Globaal activiteitenplan 2020-2021
In de bijlagen zijn de activiteiten genoemd waaraan in de afgelopen jaren de ouderbijdrage is of wordt
besteed. Deze komt jaarlijks in grote lijnen overeen.
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Bijlage: Ouderbijdrage in de afgelopen jaren:
schooljaar

HF

JB

2012-2013

€ 110,00

€ 110,00

2013-2014

€ 125,00

€ 115,00

2014-2015

€ 110,00

€ 115,00

2015-2016

€ 110,00

€ 115,00

2016-2017

€ 115,00

€ 115,00

2017-2018

€ 115,00

€ 115,00

2018-2019

€ 120,00

€ 115,00

2019-2020

€ 120,00

€ 115,00

toelichting
Beide bedragen inclusief een bijdrage van € 15 per leerling voor
mentoractiviteiten.
Bedrag JB:
- inclusief een bijdrage van € 20 per leerling voor mentoractiviteiten.
Bedrag HF:
- inclusief een eenmalige bijdrage van € 15 voor het lustrum
- exclusief een bedrag van € 15 voor mentoractiviteiten
- exclusief een bedrag van € 350 voor leerlingen TTO.
Bedrag JB:
- inclusief een bijdrage van € 20 per leerling voor mentoractiviteiten.
Bedrag HF:
- exclusief een bedrag van € 20 voor mentoractiviteiten.
- exclusief een bedrag van € 350 voor leerlingen TTO.
Bedrag JB:
- inclusief een bijdrage van € 20 per leerling voor mentoractiviteiten.
Bedrag HF:
- exclusief een bedrag van € 20 voor mentoractiviteiten;
- exclusief een bedrag van € 350 voor leerlingen TTO.
Bedrag JB:
- inclusief een bijdrage van € 20 per leerling voor mentoractiviteiten.
Bedrag HF:
- exclusief een bedrag van € 20 voor mentoractiviteiten;
- exclusief een bedrag van € 350 voor leerlingen TTO.
Bedrag JB:
- inclusief een bijdrage van € 20 per leerling voor mentoractiviteiten.
Bedrag HF:
- exclusief een bedrag van € 20 voor mentoractiviteiten;
- exclusief een bedrag van € 350 voor leerlingen TTO.
Bedrag JB:
- inclusief een bijdrage van € 20 per leerling voor mentoractiviteiten.
Bedrag HF:
- exclusief een bedrag van € 20 voor mentoractiviteiten;
- exclusief een bedrag van € 350 voor leerlingen TTO.
Bedrag JB:
- inclusief een bijdrage van € 20 per leerling voor mentoractiviteiten.
Bedrag HF:
- exclusief een bedrag van € 20 voor mentoractiviteiten;
- exclusief een bedrag van € 350 voor leerlingen TTO.
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Bijlagen: Overzicht activiteiten
1. Overzicht activiteiten Han Fortmann betaald uit de ouderbijdrage
leerjaar 1

havo

vwo

introductieactiviteiten

x

x

jaaropening

x

x

Scapino dansproject

x

x

kerstviering-/voorstelling op school

x

x

sportactiviteiten

x

x

excursie levo Joods Historisch Museum en Joodse synagoge Amsterdam

x

x

excursie ONS Naturalis

ons1

excursie klassieke en culturele vorming Archeon

g1

leerjaar 2

havo

vwo

introductieactiviteiten

x

x

jaaropening

x

x

kerstviering-/voorstelling op school

x

x

sportactiviteiten

x

x

excursie geschiedenis Alkmaar

x

x

excursie latijn/Grieks Valkhof Nijmegen (of in g3)

g2

VTO

x

leerjaar 3

havo

vwo

jaaropening

x

x

kerstviering-/voorstelling op school

x

x

sportactiviteiten

x

x

excursie Duits Münster

x

x

excursie latijn/Grieks Valkhof Nijmegen (of in g2)

g3

beroepenvoorlichting

x

Leerlab (door Martijn van der Spoel)

x

x

Rondje Cultuur

x

x

bijdrage aan Ravensbrückreis*

X

X

leerjaar 4

havo

vwo

kerstviering-/voorstelling op school

x

x

sportactiviteiten

x

x

stedenreizen buitenland

x

excursie wiskunde D

x

x

excursie biologie Artis

x

x
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excursie maatschappijleer/economie Van Gogh museum en de
Nederlandsche Bank
excursie maatschappijwetenschappen Tweede Kamer

x
x

excursie maatschappijwetenschappen rechtbank

x

excursie bedrijfseconomie Amsterdam AEX-exp.

x

excursie economie Amsterdam

x

excursie tekenen/handvaardigheid Teyler’s / Bavo

x

excursie muziek concertgebouw (of in de 5e)

x

excursie tto Brussel/Ieper

x
tto

leerjaar 5

havo

vwo

kerstviering-/voorstelling op school

x

x

sportactiviteiten

x

x

uitwisseling Italiaanse scholen

x

excursie maatschappijwetenschappen Tweede Kamer

x

excursie wiskunde D

x

x

excursie tekenen/handvaardigheid Teyler's / Bavo

x

excursie muziek concertgebouw (of in de 4e)

x

leerjaar 6

vwo

kerstviering-/voorstelling op school

x

sportactiviteiten

x

excursie aardrijkskunde IJsselmonding

x

diverse activiteiten waaraan enkele leerlingen deelnemen:
➢

deelname Model European Parliament

➢

deelname jongerengemeenteraad

➢

deelname Olympic Moves toernooien

➢

deelname dam- en schaaktoernooi

➢

deelname Kangoeroe wiskundewedstrijden

➢

deelname Olympiades (bv. wiskunde, scheikunde, filosofie etc.)

overige activiteiten en faciliteiten voor alle leerlingen:
➢

schoolkrant

➢

bijdrage aan oudercommissie

➢

ongevallen- en doorlopende schoolreisverzekering

➢

kluisjes

➢

reserve voor lustrumviering
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Overzicht activiteiten Johannes Bosco betaald uit de ouderbijdrage
leerjaar 1

tl

bl

brugklaskamp

x

x

mentoractiviteit

x

x

Sinterklaasfeestavond

x

x

lustrumactiviteiten

x

x

sportactiviteiten

x

x

project SBG

x

x

kerstviering

x

x

COOL

x

x

Playing For Success

x

x

leerjaar 2

tl

bl

introductie-/mentoractiviteit

x

x

Halloween feestavond

x

x

lustrumactiviteiten

x

x

sportactiviteiten

x

x

Thuisblijfproject Londenreis*

x

x

COOL

x

x

kerstviering

x

x

leerjaar 3

tl

bl

introductie-/mentoractiviteit

x

x

Kerstgala

x

x

bezoek aan de Tweede Kamer

x

x

sportactiviteiten

x

x

lustrumactiviteiten

x

x

Team Alert

x

bijdrage aan Ravensbrückreis*

x

x

kerstviering

x

x

Dansproject

x

x

werkweek Hengelo

*totaal 10 lln

x

bezoek aan de Grote Prijs

x

x

leerjaar 4

tl

bl

mentoractiviteit

x

x

Kerstgala

x

x

lustrumactiviteiten

x

x
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werkweek Amsterdam

x

excursie aardrijkskunde
kerstviering

x
x

x

overige activiteiten voor alle leerlingen:
➢

bijdrage aan oudercommissie

➢

ongevallen- en doorlopende schoolreisverzekering

➢

kluisjes

➢

reserve voor lustrumviering
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