Toelichting op de schoolkosten locatie De Boerhaave 2016-2017

Het algemene gedeelte (totale kosten € 12,00)
Dit bedrag is voor alle leerlingen gelijk. Het betreft kosten voor:

1e leerjaar
alle afdelingen
1e leerjaar Ecolyceum
1e leerjaar gymnasium
2e leerjaar
alle afdelingen
2e leerjaar gymnasium
2e leerjaar gymnasium
plus
3e leerjaar
alle afdelingen
3e leerjaar gymnasium

€ 35,00

€ 14,50
€ 19,50
€ 19,50

€ 2,50

€ 21,00
€ 23,50

€ 2,50

Totaal

€ 7,00 € 15,00
€5,00
€5,00

€ 74,00
€ 24,50
€ 24,50

€ 5,00

€ 30,50
€ 28,50

€ 5,00

€ 44,50

€ 5,00

€ 42,50
€ 155,00

€ 7,00

€ 39,50
€ 23,00
€ 150,00

Gymnasium-event

ouderbijdrage specifiek
2016-2017
De Boerhaave

Borg kluisje

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.

Huur kluisje

-

Afsluiting en eindfeest

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

schoolkrant leerlingen

-

excursie/projecten

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.

introductie

-

€ 2,50 € 10,00 € 7,00

Toelichting:
Introductie

1e leerjaar

Kosten introductie-activiteiten 1e leerjaar.

Excursie / projecten

Alle leerjaren Vakoverstijgende projectweek.
Project Kangoeroewedstrijd wiskunde.
Gymnasium

Deze activiteiten zijn een aanvulling op de excursies / projecten
in het betreffende leerjaar. De prijzen zijn richtprijzen. Op het
moment dat een excursie doorgang vindt, wordt de activiteit apart
in rekening gebracht.

Gymn. 1

Middagexcursie naar museum “Valkhof” in Nijmegen.

Ecolyceum

Middagexcursie

Gymn. 2

Dagexcursie naar Xanten.

Gymn. 2

Dagexcursie naar Xanten en excursie naar Naturalis

Gymn. 3

Tweedaagse excursie naar Trier.

Eindfeest/afsluiting

3e leerjaar

Afsluiting (verlaten) Boerhaave en eindfeest “Boode”.

Huur kluisje

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

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.

Uitwisselingsproject

Voor de derde klassen is een uitwisselingsprogramma ontwikkeld. Bij inschrijving
wordt de reis apart in rekening gebracht.

Gymnasium event:

Speciale dag met allerlei workshops voor de leerlingen van Gymnasium 1, 2 en 3

Contactpersonen:

Met inhoudelijke vragen betreffende de activiteiten en diensten kunt u zich
wenden tot de administratie van locatie De Boerhaave. Telefoon: 0570-504640

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

