Toelichting op de schoolkosten locatie Het Slatink

Hieronder zijn de schoolkosten opgedeeld uit drie posten:
A. Vrijwillige ouderbijdrage
B. Kosten op inschrijving
C. Vakspecifieke verplichte kosten

A. De vrijwillige ouderbijdrage is opgebouwd uit een algemeen gedeelte en specifieke kosten.
In het schema hieronder is de specificatie te zien en op de volgende pagina de toelichtingen.
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A. Toelichting kosten vrijwillige ouderbijdrage:

Het algemene gedeelte

alle leerjaren -

Bibliotheek / mediatheek of naslagwerken in de lokalen (€ 7,00). Bekostiging van extra investeringen in
bibliotheek/mediatheek zoals aanschaf en vervanging van boeken en op peil houden van de databank.
Oudervereniging (€ 5,00). Bekostiging van de uitgaven van de overkoepelende oudervereniging en de
ouderraden per school.

Schoolse activiteiten

alle leerjaren budget voor een mentoractiviteit met de hele klas.

Culturele activiteiten

alle leerjaren budget voor culturele activiteiten.

Sportoriëntatie

bovenbouw

Huur kluisje

alle leerjaren Deze kluisjes kunnen de leerlingen gebruiken om hun persoonlijke bezittingen op te bergen.

Borg kluisje

alle leerjaren 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.

Vakkleding
Kader DC

klas 3 en 4

De leerlingen volgen de lessen Dienstverlening en Commercie op diverse werkplekken. Hiervoor zijn
verschillende soorten werkkleding nodig zoals schorten e.d., die op school aanwezig zijn. Voor het
schoonhouden en tijdig vervangen van de kleding vragen wij uw vrijwillige bijdrage.

Gebruik gereedschap
Kader TC

klas 3 en 4

De leerlingen gebruiken tijdens de lessen Techniek gereedschapssets die op school aanwezig zijn. Voor het
tijdig vervangen en vernieuwen van het gereedschap vragen wij uw vrijwillige bijdrage.

De school biedt een programma aan waarin leerlingen jaarlijks met allerlei sporten kennismaken.
De instituten vragen € 2,50 per kennismakingssessie.

B. Toelichting kosten op inschrijving:
Excursies en projecten

klas 1

Brugklaskamp: Richtprijs € 30,00
Stedentrip naar Enschede: Richtprijs € 18,50
Excursie naar Den Haag/Scheveningen: Richtprijs € 15,00

klas 2

Educatieve excursie.
Dag skiën in Bottrop: Richtprijs € 37,50 (bij voldoende sneeuw)

3 Havo

Excursie biologie: Richtprijs € 26,00

4 Kader DC

Excursie biologie: Richtprijs € 26,00
Dag skiën in Züschen: Richtprijs € 40,00 (bij voldoende sneeuw)

4M

Excursie biologie: Richtprijs € 26,00
Excursie tekenen: Richtprijs € 10,00
Excursie maatschappijleer 2: Richtprijs € 15,00
Dag skiën in Züschen: Richtprijs € 40,00 (bij voldoende sneeuw)

3 K/M

Uitwisselingsprogramma met leerlingen in Duitsland. Richtprijs € 275,00

3 M/H

Meerdaagse excursie naar Berlijn voor het vak Duits. Richtprijs € 220,00

4M

Excursie naar Brussel voor het vak Frans. Richtprijs € 50,00

Sportklas

Onderbouw

De school biedt een sportprogramma aan voor leerlingen in de onderbouw buiten het lesrooster om: € 40,00
Wekelijks wordt er 2 uur besteed aan een extra sportles, er is een speciaal t-shirt voor de sportklas en er is
een buitenschoolse activiteit

Huiswerkbegeleiding

alle leerjaren Elke periode wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden, informatie hierover staat op de website. Richtprijs
per dag € 8,00. Voorafgaand aan de huiswerkbegeleiding wordt er een brief met daarin de totaalprijs voor die
periode verspreid.

Thuislicentie Sprint

alle leerjaren Voor leerlingen met dyslexie is er de mogelijkheid om een thuislicentie voor Sprint aan te schaffen. De kosten
hiervoor bedragen jaarlijks €25,00. Aan het begin van elk cursusjaar worden ouders hierover geïnformeerd.

Internationalisering

B. Toelichting vakspecifieke kosten:
Kleding

Contactpersonen:

alle leerjaren Paars sportshirt: €7,00
Tijdens de lessen Sport & Bewegen / Lichamelijke Opvoeding is het de regel dat leerlingen een paars t-shirt
(kleur van Het Slatink) moeten dragen. Voor bovenstaand bedrag bieden wij een kwalitatief goed t-shirt aan
dat via WIScollect besteld kan worden.
Kader TC

Stofjas en werkschoenen: €50,00
Om de veiligheid te garanderen bij het vak ISTC moet er correcte veiligheidskleding (stofjas en schoenen)
gedragen worden. Deze worden op school tijdens de techniekles aangemeten en besteld.

LO2

Trui en t-shirt: €53,60
Om een stuk herkenbaarheid te creëren in de sportlessen zelf, maar ook tijdens het helpen of organiseren van
activiteiten (bv. het organiseren en uitvoeren van een sportdag voor de onderbouw) dragen de leerlingen LO2kleding. Het is mogelijk alleen een trui of een t-shirt te bestellen.

Met inhoudelijke vragen betreffende de activiteiten en diensten kunt u zich wenden tot de administratie van locatie Het Slatink.
Telefoon: 0570-504680

Weblink schoolkosten: www.ettyhillesumlyceum.nl -> Het Slatink -> Ouders -> Schoolkosten.

