Toelichting op de schoolkosten De Marke leerroute Het Corberic
Hieronder zijn de schoolkosten opgedeeld in drie posten:
A. Vrijwillige ouderbijdrage
B. Kosten op inschrijving
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.

€ 6,00

€ 12,50

€ 8,50

€ 15,00

€ 300,00

€ 354,00

2e leerjaar

€ 7,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 12,50

€ 8,50

X

€ 300,00

€ 339,00

3e leerjaar

€ 7,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 12,50

€ 8,50

X

€ 300,00

€ 339,00

4e leerjaar

€ 7,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 12,50

€ 8,50

X

€ 300,00

€ 339,00

Mediatheek

Totaal

Borg kluisje
nieuwe leerlingen

€ 5,00

(excl. Kosten B)

Huur kluisje
(incl.btw)

€ 7,00

Schoolse
activiteiten

1e leerjaar

Vrijwillige ouderbijdrage
2020-2021

Oudervereniging

Culturele
activiteiten

Bijdrage leerroute
vrije school

Specifieke kosten

Algemeen gedeelte

A. Toelichting kosten vrijwillige ouderbijdrage:
Het algemene gedeelte

alle leerjaren 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.

Schoolse activiteiten

alle leerjaren Budget voor een mentoractiviteit met de hele klas.

Culturele activiteiten

alle leerjaren Budget voor culturele activiteiten.

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.

Bijdrage vrije school

alle leerjaren

Extra bijdrage voor leerlingen die zich aanmelden voor het volgen van de leerroute Het Corberic.
Deze bijdrage is bedoeld om bijzondere onderwijsactiviteiten te realiseren die zonder deze extra bijdrage niet zouden kunnen
plaatsvinden en bedoeld zijn om de kwaliteit van het geboden onderwijs te verhogen. Het gaat onder andere om:
• Excursies naar musea en (buitenlandse) steden in het kader van de kunst- en vreemde taalvakken of de project- en
buitenweken.
• Aanschaf van gebruiksmateriaal en inhuur van externe experts, coaches en trainers op projectbasis voor speciale workshops,
de projectweken, de buitenweken en theaterweken
• Aanschaf van bijzondere leermiddelen of gebruiksmateriaal voor ons specifieke periodeonderwijs en voor de
kunstzinnige/ambachtelijke vakken en tuinbouw.
Lees ook de schoolgids Corberic voor een nadere toelichting.

B. Toelichting kosten op inschrijving:
Huiswerkbegeleiding

alle leerjaren Elke periode wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden, informatie hierover staat op de website. Richtprijs
per dag € 8,00. 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.

Schoolfotografie

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

Geen vakspecifieke kosten Kleding
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 -> Scholen en leerroutes -> De Marke – Leerroute Het Corberic -> Praktisch -> Onderwijs -> Ouderbijdrage.
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