Toelichting op de schoolkosten De Marke

Totaal
(excl. Kosten B
en C)

Gebruik
gereedschap

Borg kluisje
nieuwe leerlingen

Huur kluisje
(incl. btw)

Sportoriëntatie

Schoolse
activiteiten

€ 7,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 30,00

€ 8,50

2e leerjaar

€ 7,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 30,00

€ 8,50

3 Basis / 3 Kader BWI /PIE /MT

€ 7,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 7,50

€ 8,50

3 Basis / 3 Kader DP /HBR /EO /ZW

€ 7,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 7,50

€ 8,50

€ 63,00

3 Theoretisch/Gemengd

€ 7,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 7,50

€ 8,50

€ 63,00

3 Havo

€ 7,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 7,50

€ 8,50

€ 63,00

4 Basis / 4 Kader PIE /BWI /MT

€ 7,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 7,50

€ 8,50

4 Basis / 4 Kader DP /HBR /EO /ZW

€ 7,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 7,50

€ 8,50

€ 63,00

4 Theoretisch/Gemengd

€ 7,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 7,50

€ 8,50

€ 63,00

Introductie

1e leerjaar

Vrijwillige ouderbijdrage
2022-2023

Mediatheek

Mentor
activiteiten

Oudervereniging

Op De Marke 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.

€ 85,50

€ 15,00

€ 70,50
€ 30,00

€ 30,00

€ 93,00

€ 93,00

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

alle leerjaren Kosten voor de introductie(dagen) aan het begin van het schooljaar.

Mentor activiteiten

alle leerjaren

Schoolse activiteiten

alle leerjaren Schoolreis/culturele activiteit en een schoolavond voor klas 1 en 2
Schoolavond en culturele activiteit voor klas 3 en 4

Sportoriëntatie

bovenbouw

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.

Gebruik gereedschap
Basis / Kader
BWI / PIE / MT

klas 3 en 4

Budget voor een mentoractiviteit met de hele klas.

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

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.

Met betrekking tot onderstaande excursies, projecten en reizen ontvangt u in de loop van het schooljaar informatie en een aanmeldingsformulier.
Excursies en projecten

leerjaar 1

Geen facultatieve reizen – alles zit in de vrijwillige ouderbijdrage

leerjaar 2

Geen facultatieve reizen – alles zit in de vrijwillige ouderbijdrage

3 B/K

Dagtrip Walibi. Richtprijs € 30,00

4 K/T

Excursie biologie: Richtprijs € 27,50

4 K/T

Excursie maatschappijkunde, bezoek Tweede Kamer: Richtprijs € 15,00

4T

Excursie tekenen en handvaardigheid, museumbezoek: Richtprijs € 25,00

alle leerjaren Dagtrip Winterberg. Richtprijs € 60,00

Internationalisering

3 K/T

Uitwisselingsprogramma met leerlingen in Duitsland. Richtprijs € 295,00

3 T/H

Meerdaagse excursie naar Berlijn voor het vak Duits. Richtprijs € 230,00

4T

Meerdaagse excursie naar Parijs voor het vak Frans. Richtprijs € 250,00

Huiswerkbegeleiding

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

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.

Kleding

3 BK + 4 BK
PIE/BWI

Overall (100% katoen) en veiligheidsschoenen: € 55,00
Om de veiligheid te garanderen bij de technische vakken moet er correcte veiligheidskleding (overall en
schoenen) gedragen worden. Deze worden op school tijdens de techniekles aangemeten, besteld en gefactureerd.
Is deze kleding in leerjaar 3 al aangeschaft, dan vervalt dit bedrag.

3 BK + 4 BK
MT

Overall en veiligheidsschoenen: € 55,00
Om de veiligheid te garanderen bij de technische vakken moet er correcte veiligheidskleding (overall en
schoenen) gedragen worden. Deze worden op school tijdens de techniekles aangemeten, besteld en gefactureerd.
Is deze kleding in leerjaar 3 al aangeschaft, dan vervalt dit bedrag.

3 BK + 4 BK
HBR

Koksbuis, koksmuts, bakkersbroek, bistroschort: € 61,50
Om de hygiëne en veiligheid te garanderen moet er correcte kleding gedragen worden. Deze worden op school aangemeten,
besteld en gefactureerd.
Is deze kleding in leerjaar 3 al aangeschaft, dan vervalt dit bedrag.

3 T + 4T
LO2

Trui en t-shirt: € 60,00
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.

alle leerjaren

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

Schoolfotografie
Contactpersonen:

Met inhoudelijke vragen betreffende de activiteiten en diensten kunt u zich wenden tot de administratie van de school.
Email: info.demarke@ettyhillesumlyceum.nl

Weblink schoolkosten: www.ettyhillesumlyceum.nl -> De Marke -> Praktisch -> Onderwijs -> Ouderbijdrage.
Bedrijfsvoering EHL juni 2022

