Toelichting op de schoolkosten: De Boerhaave

€ 8,50

€ 15,00

Totaal

(excl. Kosten B)

Excursie
Gymnasium
3e leerjaar

Gymnasium-event

€ 15,50

Borg kluisje

€ 37,50

Huur kluisje
(incl.btw)

€ 5,00

Afsluiting en
eindfeest

Excursie/projecten

€ 7,00

Introductie

1e leerjaar (alle afdelingen)

Oudervereniging

Vrijwillige ouderbijdrage
2022-2023

Bibliotheek/
mediatheek

Op De Boerhaave vinden we het belangrijk dat leerlingen een rijk gevarieerd onderwijsprogramma kunnen volgen. De overheid neemt de meeste kosten van ons
onderwijs voor haar rekening. Voor het deel waarvoor de school van de overheid géén geld ontvangt, vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Denk aan
activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, schoolkamp, excursies, speciale onderwijsprogramma’s, projecten in de stad en buurt van de school, enzovoorts.
Deze activiteiten zijn niet noodzakelijk vanuit het door de overheid verplichte onderwijsprogramma, maar ze hebben voor leerlingen wel toegevoegde waarde. We
stellen het op prijs als u hieraan een financiële bijdrage wilt leveren. Daarmee kunnen wij deze activiteiten blijven aanbieden. Uw bijdrage is vrijwillig. Het is niet zo
dat als u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt, uw kind niet mee mag doen.
Hieronder vindt u een gespecificeerd overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van onze school. De hoogte en samenstelling wordt jaarlijks goedgekeurd door
ouders die in de medezeggenschapsraad zitten. In ons programma WIScollect kunt u zelf aangeven aan welke voorzieningen of activiteiten u wilt bijdragen. Op
basis van de totaal ontvangen bijdragen besluit de school of een activiteit wel of niet kan doorgaan.

€ 88,50

1e leerjaar havo XL

€ 53,50

€ 53,50

1e leerjaar Ecolyceum

€ 53,50

€ 53,50

1e leerjaar Kunst & Cultuur

€ 53,50

€ 53,50

1e leerjaar gymnasium (incl.eco-gymn.)

€ 21,00

2e leerjaar (alle afdelingen)

€ 7,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 22,50

€ 8,50

€ 36,00

X

€ 43,00

2e leerjaar havo XL

€ 53,50

€ 53,50

2e leerjaar Ecolyceum

€ 53,50

€ 53,50

2e leerjaar gymnasium (incl.eco-gymn.)

€ 25,00

3e leerjaar (alle afdelingen)

€ 7,00

€ 5,00

€ 24,50

€ 15,00
€ 10,50

€ 8,50

€ 40,00

X

€ 55,50

3e leerjaar havo XL

€ 53,50

€ 53,50

3e leerjaar Ecolyceum

€ 82,50

€ 82,50

3e leerjaar gymnasium (incl.eco-gymn.)

€ 161,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 191,00

Biblio-/Mediatheek

Alle leerjaren Bekostiging van extra investeringen in bibliotheek/mediatheek zoals aanschaf en vervanging van boeken en op peil
houden van de databank.

Oudervereniging

Alle leerjaren Bekostiging van de uitgaven van de overkoepelende oudervereniging en de ouderraden per school.

Introductie

1e leerjaar

Excursie / projecten

Alle leerjaren Vakoverstijgende projectweek.
Project Kangoeroewedstrijd wiskunde.

Kosten introductie-activiteiten 1e leerjaar, waaronder de introductieweek en activiteiten in de loop van het jaar
ter bevordering van de groepsdynamica

Gymnasium

Deze activiteiten zijn een aanvulling op de excursies / projecten in het betreffende leerjaar.

Gymn. 1

Middagexcursie naar museum “Valkhof” in Nijmegen.

Gymn. 2

Dagexcursie naar Xanten.

Gymn. 3

Tweedaagse excursie naar Trier.

Ecolyceum

Extra bijdrage van 53,50 euro per jaar voor leerlingen die zich aanmelden voor het Ecolyceum. Daarvoor worden gebruiksen verbruiksmaterialen aangeschaft die in de reguliere atheneum en gymnasiumopleiding niet nodig zijn. Verder worden
er entreegelden en andere kosten uit betaald voor de extra excursies.
Bovenop de jaarlijkse bijdrage wordt voor klas 3, bij doorgang, nog een bedrag van 29,00 euro in rekening gebracht voor
de reis naar Saerbeck.

Havo-XL

Extra bijdrage van 53,50 euro per jaar voor leerlingen die zich aanmelden voor het Havo-XL.
Daarvoor worden gebruiks- en verbruiksmaterialen aangeschaft die in de reguliere havo-opleiding niet nodig zijn. Verder
worden er entreegelden en andere kosten uit betaald voor de extra excursies.

Kunst &
Cultuur

Extra bijdrage van 53,50 euro per jaar voor leerlingen die zich aanmelden voor Kunst & Cultuur.
Daarvoor worden gebruiks- en verbruiksmaterialen aangeschaft die in de reguliere opleiding niet nodig zijn. Verder
worden er entreegelden en andere kosten uit betaald voor de extra excursies.

Ecolyceum 3

Bezoek Ieper. Doorgang en prijs nog niet definitief bekend

Eindfeest/afsluiting

3e leerjaar

Afsluiting (verlaten) Boerhaave en eindfeest “Boode”.

Huur kluisje

Alle leerjaren Deze kluisjes kunnen de leerlingen gebruiken om hun persoonlijke bezittingen op te bergen.
De ouder/verzorger ontvangt een aparte nota voor de huur van het kluisje waarop de btw staat vermeld.

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.

Gymnasium event

Gymnasium

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

Excursie Gymnasium

Gymn. 3

Voor de gymnasiumleerlingen van leerjaar 3 t/m 5 worden jaarlijks één of twee excursies georganiseerd.
Totale kosten € 15,00

Uitwisselingsproject

3e Leerjaar

Voor de derde klassen is een uitwisselingsprogramma ontwikkeld. Informatie over deze activiteiten en een
aanmeldingsformulier ontvangt u in de loop van het schooljaar.

Huiswerkbegeleiding Alle leerjaren Elke periode wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden, informatie hierover staat op de website.
Richtprijs per uur € 4,00.
Thuislicentie Sprint

Alle leerjaren Alle leerlingen met dyslexie die op school gebruik maken van het programma “Sprint” kunnen beschikken over de
“Thuislicentie Sprint”. De school vraagt hiervoor een vrijwillige bijdrage van € 25,00 als tegemoetkoming in de kosten.
Aan het begin van elk cursusjaar worden ouders hierover geïnformeerd.

Cambridge English

Leerjaar 2en3 Cambridge English trainingen voor het behalen van een algemeen geaccepteerd Engels certificaat First
Certificate of English (FCE) Deze training is bedoeld voor leerlingen met upper-intermediate niveau en is
ideaal voor personen die Engels voor hun werk of hun studie willen gebruiken.
- Leerjaar 3: € 150,00 t.b.v. een excursie naar Canterbury
- Leerjaar 3: € 257,50 (richtprijs) Kosten examen Cambridge incl. reiskosten.

Masterclass Kunst
& Cultuur

Alle leerjaren Masterclass tekenen, beeldende kunst en drama. Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen.

Schoolfotografie

Alle leerjaren Leerlingen kunnen een fotopakket via de fotograaf bestellen. De kosten worden rechtstreeks door de fotograaf in
rekening gebracht.

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 -> Praktisch -> Onderwijs -> Ouderbijdrage.
Bedrijfsvoering EHL juni 2022

