Toelichting op de schoolkosten locatie De Keurkamp
Het algemene gedeelte (totale kosten € 12,00)
Dit bedrag is voor alle leerlingen gelijk. Het betreft kosten voor:
-

bibliotheek / mediatheek (€ 7,00) of naslagwerken in de lokalen
Ter bekostiging van extra investeringen in bibliotheek/mediatheek zoals aanschaf en vervanging van boeken en op peil houden databank.

-

oudervereniging (€ 5,00)
Ter bekostiging van de uitgaven van de overkoepelende oudervereniging en de ouderraden per school.

-

Schoolfotografie:
Leerlingen kunnen een fotopakket via de fotograaf bestellen. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de kosten van dit pakket
niet meer door de school via de ouderbijdrage in rekening gebracht, maar worden de kosten rechtstreeks door de fotograaf gefactureerd.

2e leerjaar

op intekening

€ 15,00

€ 15,00

X

€ 12,00

€ 42,00

3 basis dienstverlening en commercie

op intekening

€ 6,00

€ 7,50

X

€ 10,00

€ 23,50

3 basis consumptief

op intekening

€ 6,00

€ 7,50

X

€ 95,00

€ 108,50

3 basis zorg en welzijn breed

op intekening

€ 6,00

€ 7,50

X

€ 10,00

€ 23,50

3 basis techniek en commercie

op intekening

€ 6,00

€ 7,50

X

€ 50,00

€ 93,50

4 basis dienstverlening en commercie

op intekening

€ 6,00

€ 7,50

X

€ 10,00

€ 23,50

4 basis consumptief

op intekening

€ 6,00

€ 7,50

X

* € 95,00

€ 108,50

4 basis zorg en welzijn breed

op intekening

€ 6,00

€ 7,50

X

€ 10,00

€ 23,50

4 basis techniek en commercie

op intekening

€ 6,00

€ 7,50

X

* € 50,00

€ 93,50

Totaal

€ 15,00

vakkleding

€ 20,00

€ 21,50

gebruik gereedschap

€ 15,00

1e leerjaar

borg kluisje

culturele activiteiten

op intekening

Ouderbijdrage specifiek
2016-2017
De Keurkamp

excursie/projecten

schoolse activiteiten

survival en introductie

Ouderbijdrage specifiek 2016-2017

€ 71,50

€ 30,00

€ 30,00

Toelichting:
Survival / introductie 1e leerjaar

Excursie / projecten

kosten survival en introductieactiviteit.

Alle leerjaren De school organiseert bezoeken aan musea en beurzen en een enkele keer naar een recreatiepark.
De feitelijke kosten worden gefactureerd bij aanmelding/intekening. De bedragen liggen tussen € 25 en € 30.

Schoolse activiteiten 1e leerjaar
2e leerjaar
bovenbouw
Culturele activiteiten 1e leerjaar
2e leerjaar
bovenbouw

klassenactiviteit: kerstviering, bowlen, klassenavond, sportdag, lunch/diner in 't schoolrestaurant of een
klassenavond etc.
sinterklaasviering, kerstviering, sportdag, mentoractiviteit, lunch/diner in 't schoolrestaurant etc.
kerstviering, mentoractiviteit, feestavond.

stadswandeling Leergebied Mens en Maatschappij en bezoek Etty Hillesum Centrum (project Shalom Salaam),
toneel/muziek/cultuurdag.
film, stadswandeling Leergebied Mens en Maatschappij en bezoek Etty Hillesum Centrum (project 2e wereldoorlog
in en om Deventer), toneel/muziek/cultuurdag.
diverse voorstellingen en workshops in en buiten school in het kader van CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming).

Borg kluisje

De school brengt een borg in rekening bij de eerste verstrekking van een sleutel voor een kluisje op het Etty Hillesum Lyceum. Na
inlevering van de sleutel bij het verlaten van de laatste vestiging van het Etty Hillesum Lyceum ontvangt men de borg retour.

Gereedschap
Techniek/Comm.
Leerjaar 3 en 4

De leerlingen gebruiken in de lessen gereedschapssets.
Voor informatie m.b.t. de aan te schaffen gereedschapsstukken kunt u contact opnemen met de vakdocent
Als service biedt de school u de mogelijkheid om een gereedschap set te huren. Het gereedschap kan de leerling tegen
bovengenoemde huurprijs gebruiken. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient u dit op de overeenkomst aan
te kruisen.

Vakkleding
Leerjaar 2

De leerlingen van het tweede leerjaar volgen lessen in verschillende praktijklokalen. (restaurant en keuken, werkplaats techniek,
salon, zorg en welzijn). In ieder van de lokalen dient de leerling voorgeschreven kleding te dragen. Deze kleding valt buiten de
vrijwillige ouderbijdrage en dient u zelf aan te schaffen. Voor informatie m.b.t. de aan te schaffen kleding kunt u contact
opnemen met de vakdocent.
Als service biedt de school u de mogelijkheid om de vakkleding te huren. De kleding kan de leerling dan tegen bovengenoemde
huurprijs gebruiken. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient u dit op de overeenkomst aan te kruisen. De
leerling die in januari een definitieve keuze maakt voor de techniek moet dan nog wel veiligheidsschoenen kopen (ca. € 29,50)

Vakkleding
Basis consumptief
Leerjaar 3 en 4

koksmuts
€ 6,00
blokdoek
€ 3,00
franse sloof, wit
€ 11,00
buis, wit
€ 17,00
broek, tbv keuken
€ 17,00
buis, zwart
€ 30,00
franse sloof, zwart
€ 11,00
totaal
€ 95,00
De kleding en doeken worden door een externe leverancier geleverd.
Als tijdens het passen van de kleding al wordt betaald, krijgt men op het totaalbedrag € 5,00 korting.
* Als je deze kleding al in leerjaar 3 hebt aangeschaft, vervalt dit bedrag in leerjaar 4.

Vakkleding
Basis techniek
Leerjaar 3 en 4

stofjas (drukknoop, naamlabel), naar verwachting rond € 29,50 incl. btw.
veiligheidsschoenen, naar verwachting rond € 29,50 incl. btw.
overall en veiligheidsschoenen worden door een externe leverancier geleverd en
gefactureerd.
Als tijdens het passen van de kleding al wordt betaald, krijgt men op het totaalbedrag € 2,50 korting.
* Als je deze kleding al in leerjaar 3 hebt aangeschaft, vervalt dit bedrag in leerjaar 4.

Vakkleding
Basis zorg & welzijn
Basis dienstverlening
& commercie
Leerjaar 3 en 4

De leerlingen volgen lessen in het restaurant en de restaurantkeuken. De benodigde vakkleding wordt door
de school voorgeschreven. Deze kleding valt buiten de vrijwillige ouderbijdrage en dient u zelf aan te schaffen. Voor informatie
m.b.t. de aan te schaffen kleding kunt u contact opnemen met de vakdocent.
Als service biedt de school u de mogelijkheid om de vakkleding te huren. De kleding kan de leerling dan tegen bovengenoemde
huurprijs gebruiken. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient u dit op de overeenkomst aan te kruisen.

Contactpersonen:

Met inhoudelijke vragen betreffende de activiteiten en diensten kunt u zich wenden tot mevr. F. Francke of dhr. R.R.M. Teelen.
Telefoon: 0570-504730.

Weblink schoolkosten: www.ettyhillesumlyceum.nl -> De Keurkamp -> Ouders -> Schoolkosten.

