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Op Het Vlier 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.
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Biblio-/Mediatheek

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

Oudervereniging

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

Introductie

Kennismakingsdagen alle leerjaren waarin diverse activiteiten georganiseerd en ingehuurd worden ter kennismaking met
elkaar (en Het Vlier).

Culturele activiteiten

Theatervoorstellingen en culturele workshops die op school plaatsvinden; niet gesubsidieerde activiteiten.

Cultuurkaart

CJP Cultuurkaart (zie www.cjp.nl), inclusief administratiekosten. De CJP Cultuurkaart draagt een belangrijke rol bij de
financiering van cultuureducatie voor middelbare scholieren. Met een CJP-pas kunnen CKV leerlingen zonder extra kosten
naar een voorstelling in de Deventer Schouwburg, naar een concert in het Burgerweeshuis of culturele film in Filmhuis De
Keizer.
Door het inzetten van de cultuurkaarten krijgt de school de mogelijkheid om voorstellingen bij culturele instellingen af te
nemen ter ondersteuning van het onderwijs vanuit verschillende vakken.

Literaire week

Tijdens de jaarlijkse literaire week van Het Vlier worden verschillende auteurs uitgenodigd. Leerlingen kunnen intekenen
voor meerdere lezingen.

Studievoorlichting Apeldoorn De leerlingen uit 5Vwo bezoeken per bus ‘NXTLVL Studievoorlichting Apeldoorn’, waar zij voorlichting krijgen over WOstudies. Indien een leerling niet deelneemt, maakt hij een vervangende opdracht. Deelname doublanten is vrijwillig, advies
mentor is leidend. Voor leerlingen uit 4Havo is bezoek aan ‘NXTLVL Studievoorlichting Apeldoorn’ HBO-studies een
belangrijke invulling van het LOB-handelingsdeel (vereiste hierin is een verslag van drie studievoorlichtingen in Qompas).
4Havo leerlingen kunnen hun toegangskaart via de mentor verkrijgen. Het vervoer dienen zij zelf te regelen. Het gebouw van
ROC Aventus ligt naast het station van Apeldoorn. Als de 4Havo leerling niet deelneemt aan NXTLVL dan is het verplicht om
nog in het hetzelfde leerjaar één open dag te bezoeken waarbij in Qompas verslag wordt gedaan van drie
studievoorlichtingen.
Sportactiviteiten

De leerlingen nemen deel aan de sportoriëntatie, waarbij ook mogelijkheden buiten de school aangeboden worden. Niet
betalen zorgt voor een behoorlijke beperking in het keuzeprogramma.

Slotfeest

Feest voor alle leerlingen.

Eindexamengala Boode

Galafeest voor alle eindexamenkandidaten 5Havo en 6Vwo.

Jaarboek

Jaarboek voor schoolverlaters 5Havo en 6Vwo met onder andere een overzicht met alle leerlingen, foto’s en
studierichtingen.

Mediatheekbijdrage 2e Fase Bijdrage in verband met extra faciliteiten ten behoeve van de Tweede Fase. Hieronder vallen o.a. het lidmaatschap van de
data- en krantenbanken, tijdschriften en dagbladen.
Huur kluisje

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

De school brengt een borg in rekening ad € 15,00 bij de eerste verstrekking van een sleutel 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.

Toelichting op de specifieke bijdragen die pakket/profielafhankelijk zijn. Deze bijdragen worden alleen indien van toepassing in rekening gebracht.
Excursie Keulen

Culturele excursie kunst (tekenen + handvaardigheid: 5Havo en 5Vwo).

Excursie MAW

Vakgroep maatschappijwetenschappen organiseert een bezoek aan het parlement en de Ridderzaal (4Havo en 4Vwo). Deze
excursie wordt gesubsidieerd. Daarnaast is er een gratis excursie voor 5Havo naar het provinciehuis in Zwolle. Voor 5Vwo is
er een excursie naar het Europese Parlement in Brussel.

Activiteiten BSM

Vakgroep BSM organiseert in de 4e klas een afsluitende golfactiviteit op de Pitch en Putt-baan bij Bussloo. Tevens ontvangen
de leerlingen een BSM-sweater. In 5Havo en 6Vwo gaan de leerlingen waterskiën in Emst.

Excursie geschiedenis

Vakgroep geschiedenis organiseert een excursie (4Vwo) “Amsterdam in de Gouden Eeuw”. Een excursie naar het openlucht
museum voor 4Havo en een excursie naar de IJssellinie voor 5Havo.

Taalreis Frans

Vakgroep Frans organiseert een taalreis naar Namen (4Havo en 4Vwo). Tijdens de reis doen de leerlingen hun mondeling
Frans periode 3. Indien een leerling niet deelneemt doet hij zijn mondeling op school met de docent. Aan de reis kunnen
maximaal 72 leerlingen deelnemen. Voor 5vwo is er een excursie naar Brussel.

Taalreis Munster

Vakgroep Duits organiseert een taalreis naar Münster (5Havo en 6Vwo). Tijdens de reis doen de leerlingen hun mondeling
Duits periode 3. Indien een leerling niet deelneemt doet hij zijn mondeling op school met de docent.

Bezoek Hellendoorn

Praktische opdracht natuurkunde (5Havo).

Excursie Gymnasium

Voor de gymnasiumleerlingen van leerjaar 3 t/m 5 worden jaarlijks een of twee excursies georganiseerd. Totale kosten
€30,-

Voor de vakken NLT en MAW worden soms ook activiteiten/excursies (buiten Deventer) georganiseerd. De leerlingen dienen eventueel zelf een
treinkaartje te kopen of voor eigen vervoer te zorgen. Voorbeelden van activiteiten zijn:
Activiteiten NLTplus
Medische beeldvorming: bezoek Deventer Ziekenhuis (5Havo)
Forensisch onderzoek: bezoek Saxion Hogeschool (5Havo)
Meten aan melkwegstelsels: bezoek sterrenwacht (5Vwo)
Lab on a chip: bezoek Universiteit Twente (6Vwo)

Met betrekking tot onderstaande excursies, projecten en reizen ontvangt u in de loop van het schooljaar informatie en een aanmeldingsformulier.
Leerlingen kunnen tijdens het schooljaar onderstaande extra cursussen/activiteiten volgen.
Deelname is niet verplicht.
- Honours class UT (1e jaar 350,= en 2e jaar €200,=) Deze kosten zijn gebaseerd op schooljaar 21-22. Hierin kan echter nog een kleine wijziging plaatsvinden
- Master class UT (4Vwo: €80,- en 5/6Vwo €95,=) Deze kosten zijn gebaseerd op schooljaar 21-22. Hierin kan echter nog een kleine wijziging plaatsvinden
- Cambridge C1 Advanced (lesmateriaal eenmalig € 35,00 in leerjaar 4). Bijdrage (externe) examenkosten van ca. € 275,00
worden ná inschrijving voor het examen apart gefactureerd.
- MEP
- Debatwedstrijden (NK Scholierendebatteren, Benelux Debatcompetitie)
Buitenlandse reizen

Voor meerdere leerjaren wordt er een buitenlandse reis of uitwisselingsproject georganiseerd. Informatie over deze
activiteiten ontvangt u in de loop van het schooljaar. Ná opgave van de deelnemer wordt deze activiteit apart gefactureerd.

Thuislicentie Sprint

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.
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Beroepen- en speeddate-avond (4Havo en 5Vwo)
Kosten benodigde materialen tekenen. Deze kosten zijn pakket/profielafhankelijk en worden alleen indien van toepassing
in rekening gebracht.

Schoolfotografie

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

( ) 15 Euro, eenmalige donatie ter ondersteuning van onze partnerscholen in Uganda, de Kazosi school in Jinja en de Kijabwemi school bij Masaka.

Contactpersonen:

Met inhoudelijke vragen betreffende de activiteiten en diensten kunt u zich wenden tot de administratie van
locatie Het Vlier.
Telefoon: 0570-504620.

Weblink schoolkosten:

www.ettyhillesumlyceum.nl -> Het Vlier -> Ouders -> Schoolkosten.
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