
 

SCHOOLKOSTEN EN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
PLEIN JOURE - 2022/2023 

 
Leerjaar 1 

Vrijwillige ouderbijdrage * Bedrag 
- Verzekeringen (aansprakelijkheid, reisverzekering, 

ongevallenverzekering) = € 5,- 
- Gebruik kluisje = € 7,50 
- Overige en kopieën = € 2,50 

€ 15,- 

Introductiedagen, vieringen, culturele activiteit, schoolfeest, 
extra sportactiviteiten en activiteitendagen 

€ 20,- 

School-specifieke kosten ** Bedrag 
Excursie  € 30,- 
Brugklaskamp € 55,- 
Uitje met de coachklas € 15,- 
Incidenteel: excursie/theatervoorstelling/gastles/project € 25,- 

 
* De vrijwillige ouderbijdrage is voor alle leerlingen van alle leerjaren € 35,-.  

Dit bedrag wordt aan het begin van het schooljaar geïnd. 
 
** De school-specifieke kosten worden voorafgaand aan de betreffende activiteit geïnd, indien 

deze doorgaat.  
 

Leerjaar 2 
Vrijwillige ouderbijdrage * Bedrag 

- Verzekeringen (aansprakelijkheid, reisverzekering, 
ongevallenverzekering) = € 5,- 

- Gebruik kluisje = € 7,50 
- Overige en kopieën = € 2,50 

€ 15,- 

Introductiedagen, vieringen, culturele activiteit, schoolfeest, 
extra sportactiviteiten en activiteitendagen 

€ 20,- 

School-specifieke kosten ** Bedrag 
Excursies (twee)  € 50,- 
Uitje met de coachklas € 15,- 
Incidenteel: excursie/theatervoorstelling/gastles/project € 25,- 

 
* De vrijwillige ouderbijdrage is voor alle leerlingen van alle leerjaren € 35,-.  

Dit bedrag wordt aan het begin van het schooljaar geïnd. 
 
** De school-specifieke kosten worden voorafgaand aan de betreffende activiteit geïnd,  

indien deze doorgaat.  
 
  



 

 
Leerjaar 3 

Vrijwillige ouderbijdrage * Bedrag 
- Verzekeringen (aansprakelijkheid, reisverzekering, 

ongevallenverzekering) = € 5,- 
- Gebruik kluisje = € 7,50 
- Overige en kopieën = € 2,50 

€ 15,- 

Introductiedagen, vieringen, culturele activiteit, schoolfeest, 
extra sportactiviteiten en activiteitendagen 

€ 20,- 

School-specifieke kosten ** Bedrag 
Excursie € 30,-  
Werkweek - mavo-leerlingen  
(leerlingen havo/vwo gaan in leerjaar 4 op werkweek) 

Maximaal        € 
300,- 

Uitje met de coachklas € 15,- 
Incidenteel: excursie/theatervoorstelling/gastles/project € 25,- 

 
* De vrijwillige ouderbijdrage is voor alle leerlingen van alle leerjaren € 35,-.  

Dit bedrag wordt aan het begin van het schooljaar geïnd. 
 
** De school-specifieke kosten worden voorafgaand aan de betreffende activiteit geïnd,  

indien deze doorgaat.  
 

Leerjaar 4 
Vrijwillige ouderbijdrage * Bedrag 

- Verzekeringen (aansprakelijkheid, reisverzekering, 
ongevallenverzekering) = € 5,- 

- Gebruik kluisje = € 7,50 
- Overige en kopieën = € 2,50 

€ 15,- 

Introductiedagen, vieringen, culturele activiteit, schoolfeest, 
extra sportactiviteiten en activiteitendagen 

€ 20 

School-specifieke kosten ** Bedrag 
Excursie € 30,- 
Excursie Amsterdam (alleen ak-leerlingen) € 30,- 
Uitje laatste schooldag  € 30,- 
Uitje met de coachklas € 15,- 
Incidenteel: excursie/theatervoorstelling/gastles/project € 25,- 

 
* De vrijwillige ouderbijdrage is voor alle leerlingen van alle leerjaren € 35,-.  

Dit bedrag wordt aan het begin van het schooljaar geïnd. 
 
** De school-specifieke kosten worden voorafgaand aan de betreffende activiteit geïnd, indien 

deze doorgaat.  
 
 
* De vrijwillige ouderbijdrage is voor alle leerlingen van alle leerjaren € 35,-.  

Dit bedrag wordt aan het begin van het schooljaar geïnd. 
 
** De school-specifieke kosten worden voorafgaand aan de betreffende activiteit geïnd, indien 

deze doorgaat.  
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