Toelichting op de schoolkosten: De Boerhaave
Belangrijk om te weten:
Hieronder treft u het aanbod van de door de school met zorg samengestelde diensten – activiteiten – excursies – (buitenlandse) reizen. Ieder aangeboden item is
vrijwillig. U kunt uw keuze kenbaar maken middels ons programma WIScollect. Voor de school is het belangrijk om vooraf te kunnen bepalen hoeveel leerlingen
aan bepaalde activiteiten etc. willen deelnemen. In het begin van het schooljaar wordt via de mail een link naar u gestuurd die u laat inloggen in uw
persoonlijke omgeving in WIScollect waarna u uw keuze kenbaar kan maken. Mocht u uw keuze niet online via de toegestuurde “wiscollect link” kunnen maken,
kan u ook gebruik maken van een “keuzeformulier”. Neemt u hiervoor contact op met de administratie van de school. Ook “nee” is een keuze.
De schoolkosten zijn opgedeeld in drie posten:
A. Vrijwillige ouderbijdrage B. Kosten vrijwillige ouderbijdrage op inschrijving C. Overige kosten buiten de vrijwillige ouderbijdrage
A. De vrijwillige ouderbijdrage is opgebouwd uit een algemeen gedeelte en specifieke kosten.
In het schema hieronder is de specificatie te zien en op de volgende pagina’s de toelichtingen.

€ 8,50

€ 15,00

Totaal

(excl. Kosten B)

Gymnasium-event

€ 14,50

Borg kluisje

€ 35,00

Huur kluisje
(incl.btw)

€ 5,00

Afsluiting en
eindfeest

Excursie/projecten

€ 7,00

Introductie

1e leerjaar (alle afdelingen)

Specifieke kosten

Oudervereniging

Vrijwillige ouderbijdrage
2021-2022

Bibliotheek/
mediatheek

Algemeen
gedeelte

€ 85,00

1e leerjaar havo XL

€ 50,00

€ 50,00

1e leerjaar Ecolyceum

€ 50,00

€ 50,00

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

€ 19,50

2e leerjaar (alle afdelingen)

€ 7,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 21,00

€ 8,50

X

€ 24,50
€ 41,50

2e leerjaar havo XL

€ 50,00

€ 50,00

2e leerjaar Ecolyceum

€ 50,00

€ 50,00

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

€ 23,50

3e leerjaar (alle afdelingen)

€ 7,00

€ 5,00

€ 23,00

€ 5,00
€ 10,00

€ 8,50

X

€ 28,50
€ 53,50

3e leerjaar havo XL

€ 50,00

€ 50,00

3e leerjaar Ecolyceum

€ 77,00

€ 77,00

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

€ 150,00

€ 5,00

€ 155,00

A. Toelichting kosten vrijwillige ouderbijdrage:
Algemene gedeelte

alle leerjaren Bibliotheek / mediatheek of naslagwerken in de lokalen (€ 7,00). Bekostiging van extra investeringen in
bibliotheek/mediatheek zoals aanschaf en vervanging van boeken en op peil houden van de databank.
Oudervereniging (€ 5,00). 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 50,00 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 nog een bedrag van 27,00 euro in rekening gebracht voor de reis naar
Saerbeck.

Havo-XL

Extra bijdrage van 50,00 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.

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:

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

B. Toelichting kosten vrijwillige ouderbijdrage op inschrijving:
Uitwisselingsproject

3e Leerjaar

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

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: € 140,00 t.b.v. een excursie naar Canterbury
- Leerjaar 3: € 240,00 (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.

C. Toelichting overige kosten buiten de vrijwillige ouderbijdrage:
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.
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