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Schoolkosten 2022 - 2023    -    Avila College 

Gratis lesmateriaal 
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een 
leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. 
Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt, naast de schoolboeken, mede verstaan: 
− leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
− examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s die een leerling

in dat leerjaar nodig heeft; ook leerboeken voor bovenbouw vmbo
− de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat jaar nodig heeft;
− distributiekosten;
− verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal.

Vrijwillige ouderbijdrage (schoolbijdrage) 
Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone 
lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Om deze 
activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen wij als school aan ouder(s)/verzorger(s) een 
vrijwillige bijdrage. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van de activiteit of 
voorziening.  

I.v.m. mogelijke reisbeperkingen door corona zijn de excursies en reizen onder voorbehoud.
Als voorwaarde om projecten, excursies en reizen door te kunnen laten gaan, dient minimaal 75% van de
ouder(s)/verzorger(s) zich te hebben opgegeven en te hebben betaald op deze onderdelen (WIS Collect)1

Algemene schoolbijdrage:  
De algemene schoolbijdrage bedraagt € 25,00. Dit bedrag is als volgt verdeeld:  

a) bibliotheek / mediatheek €    3,00  
b) vieringen (niet lesactiviteiten) €    4,00  
c) algemene culturele en sportieve vorming €  15,00  
d) oudervereniging €    1,50  
e) leerlingenraad €    1,50  

Totaal     €  25,00 

Excursies en buitenlandse reizen 
Vanwege Corona hebben er de afgelopen jaren geen excursies en buitenlandse reizen plaatsgevonden. 
Voor schooljaar 2022 – 2023 bekijken we of deze activiteiten wel kunnen doorgaan.  
Hierover krijgt u dan van tevoren bericht.  

1 Aan het eind van het schooljaar zal worden geïnventariseerd welke excursies en reizen niet zijn doorgegaan. Mocht het zo zijn dat een 
excursie of reis niet door kan gaan i.v.m. coronamaatregelen en heeft u het bedrag voor de excursie voldaan, dan zal het bedrag worden 
teruggestort door Stichting Carmelcollege.  
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Introductie/activiteiten 
Introductie/activiteiten zijn erop gericht de leerlingen met elkaar, de docenten en mentoren kennis te laten maken 
en de betrokkenheid van de leerlingen bij de school, hun klasgenoten en docenten te vergroten.  

Projecten 
Met een project bedoelen we een leeractiviteit, maar dan veelal in een andere vorm dan de  
gebruikelijke les. Voorbeelden: Project “Kinderen mee naar het werk”; projecten rond kunst en cultuur, Halt-
projecten, arbeidsoriëntatie e.d. De thema’s voor deze projecten worden in de loop van het schooljaar uitgewerkt.  

CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) 
Aan leerlingen van klas 3 Mavo wordt een programma voor CKV aangeboden. Leerlingen ondernemen (culturele) 
activiteiten in het kader van dit vak. Het programma is van tevoren vastgelegd. Leerlingen doen in een portfolio 
verslag van de diverse activiteiten, exposities, culturele voorstellingen, films etc.  

Het vak LO-2 in klas 3 en klas 4 
Leerlingen die het vak LO-2 volgen, hebben te maken met opdrachten waarvan een aantal buiten school worden 
uitgevoerd, zoals waterskiën en een klimwand.   

Bijdrage voor het vak LO2: 
- in klas 3: € 20,00
- in klas 4: € 15,00

Extra activiteiten 
Bij de vakken Biologie en Tekenen/Handvaardigheid worden diverse activiteiten aangeboden. Deze activiteiten 
worden in de loop van het jaar, op het moment dat ze actueel worden, middels een aparte vrijwillige bijdrage in 
rekening gebracht. Dit betreft activiteiten die hierboven niet zijn genoemd.  
Daarnaast kennen we in de bovenbouw algemene extra activiteiten (niet vakgebonden), namelijk de meerdaagse 
reis naar het buitenland voor klas 3 en het skiën voor klas 4. 

Klas 3 
Meerdaagse excursie buitenland € 300,00   

Meerdaagse excursie buitenland 
Er worden meerdere mogelijkheden aangeboden, variërend van een stedentrip naar Berlijn of Parijs tot 
survivallen in de Ardennen.  

Klas 4 
Excursie Biologie € 30,00 
Excursie Tekenen/Handvaardigheid € 30,00 
Skiën Sauerland € 90,00 

Excursie Biologie  
Op het moment dat in leerjaar 4 de lesstof gaat over het menselijk lichaam, gaan we naar Body Worlds in 
Amsterdam. 

Excursie Tekenen/Handvaardigheid  
Voor de leerlingen die in leerjaar 4 het vak Tekenen/Handvaardigheid (Beeldende Vorming) volgen is er 
een culturele excursie gepland. Elk jaar wordt een passende expositie bezocht.  

Skiën Sauerland 
Indien er in de winter voldoende sneeuw ligt, gaan we een dag skiën in het Sauerland. ’s Morgens vroeg 
heen en ’s avonds laat terug.  
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Betaling 
Het innen van de schoolbijdrage verloopt via het digitale programma WIS Collect.  
Op het moment dat de schoolkosten klaar staan ontvangt de ouder/verzorger, die bij ons bekend is als 
debiteur, een e-mail met daarin de link naar het digitale systeem genaamd WIS Collect. Wanneer u daar bent 
ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteiten of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit  
een aantal betalingsmogelijkheden. U krijgt automatisch een mail ter bevestiging van uw betaling.  

Kostenoverzicht 
 

  Klas 1      Klas 2     Klas 3 Klas 4 

alg Schoolbijdrage* 25,00 25,00 25,00 
 

25,00 

alg Introductieactiviteiten 10,00 10,00 25,00 
 

25,00 

alg Projecten (o.a. CKV) 15,00 15,00 15,00 
 

15,00 

alg Excursie 40,00 40,00  
 
 

alg 

Afsluiting eindexamen 
(stunt, diplomauitreiking, 
overige examenkosten)    

 
60,00 

  Totaal  90,00 90,00 65,00 
 

125,00 
 

 


