
 
 
Schoolkosten schooljaar 2021-2022     
Lyceum de Grundel  
 
 
Gratis lesmateriaal 
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en 
lesmateriaal die specifiek voor een leerjaar door de school worden voorgeschreven en 
noodzakelijk zijn 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 4/5 havo bijvoorbeeld);  

- de ontsluiting van digitaal (leer)materiaal (de kosten van licenties) die een 
leerling in dat jaar nodig heeft; 

 -   distributiekosten; 
 -   verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout en metaal.  
  
Vrijwillige ouderbijdrage  
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 activiteiten en 
voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouder(s)/verzorger(s) 
een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we atlassen, gereedschappen, 
woordenboeken en dergelijke betalen. Verder vragen we via de vrijwillige 
ouderbijdrage een bijdrage voor bijv. excursies en werkweken. Het niet betalen van de 
vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van de activiteit of voorziening 
 
Algemene schoolbijdrage:  
De algemene schoolbijdrage bedraagt € 25,00. Dit bedrag is als volgt verdeeld:   

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

  
  Totaal                      €  25,00  
 
Excursies 
Vanwege Corona is het nog niet zeker welke excursies doorgaan en welke niet.  
Het besluit ligt er nu in het kalenderjaar 2021 geen excursies te maken naar het 
buitenland. Als hier veranderingen in mogelijk zijn gaan we wel kijken of het alsnog 
organisatorisch mogelijk is om een excursie door te laten gaan. Alleen als wij echt 
zeker weten dat het veilig is laten wij een excursie doorgaan. Voor de bovenbouw 
geldt dat er een aantal excursies zijn die alleen worden aangeboden aan leerlingen die  
het vak volgen.  
Hierover krijgt u dan ruim van te voren bericht. Als voorwaarde om projecten, 
excursies en reizen door te kunnen laten gaan, dient minimaal 75% van de 
ouder(s)/verzorger(s) te hebben bijgedragen op deze onderdelen in de vrijwillige 
bijdrage. 
 
 
 
 



Introductie en activiteiten 
In klas 1 en 2 organiseren we allerlei activiteiten voor leerlingen. Deze activiteiten zijn 
er op gericht de betrokkenheid van de leerlingen bij school, bij hun klasgenoten en 
docenten te vergroten (voor onder andere de introductieweek, activiteiten rond 
Sinterklaas en Kerstmis, feestavonden voor leerlingen). Hiervoor vragen wij een 
vrijwillige bijdrage.  
  
Projecten 
Met een project bedoelen we een leeractiviteit, veelal in een andere vorm dan de 
gebruikelijke les. Voorbeelden zijn projecten rond kunst en cultuur, Halt projecten, 
Biebsearch en het Kangoeroeproject wiskunde. De thema’s voor deze projecten 
worden in de loop van het schooljaar uitgewerkt. Ouder(s)/verzorger(s) worden 
geïnformeerd via de Nieuwsbrief.  
 
  
 De kosten 
  

  Omschrijving  Klas 1  1 GYM  1 HAS Klas 2 2 GYM  2HAS  Klas 3   3 GYM  

          

Alg  Schoolbijdrage  25,00  25,00  25,00 25,00 25,00  25,00  25,00  25,00  

Alg  Introductie/activiteiten  10,00  10,00  10,00 10,00 10,00  10,00  10,00 10,00 

Alg  Excursie  35,00  35,00  35,00 35,00 35,00  35,00  35,00  35,00  

  Excursie Gymnasium    30,00    30,00       

Alg   Projecten   15,00  15,00  15,00 15,00 15,00  15,00  10,00  10,00  

  Landkamp/Sportklas   275,00      

 Skikamp/Sportklas      360,00   

   Totaal  85,00  115,00 360,00 85,00 115,00  445,00   80,00  80,00 

  
 
 

   Omschrijving Klas 4  Klas 4  Klas 5  Klas 5  Klas 6  

    havo  vwo  havo  vwo  vwo  
              

Alg Schoolbijdrage  25,00  25,00  25,00 25,00  25,00 

Alg  Excursie  35,00  35,00  35,00    

Alg  CKV kosten1,   13,50   13,50      

Alg    Activiteiten 
eindexamen  

     25,00     25,00  

  Totaal  73,50  73,50  50,00  60,00  50,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Gymnasiumleerlingen volgen niet het vak CKV.  



 
 

  Omschrijving Klas 3 Klas 4  Klas 4  Klas 5  Klas 5  Klas 6  

    havo  vwo  havo  vwo  vwo  

        

 Cambridge 
FCE/CAE excursie 

  25,-    25,-  

 Cambridge FCE 
Examen 

230,-      

 Cambridge CAE 
Examen 

    230,-  

 Geschiedenis 
excursie   

      30,-   

  NLT excursie  
bij module    

    25,-  

  
 

Aardrijkskunde 
excursie   

  35,-    35,-         

 Filosofie/MAW 
rechtbank    

 25,-   25,-   25,-    25,-    25,-   

 Rome Reis 
gymnasium 

  700,-  700,-  

 Zeildag  50,- 50,- 50,- 50,-  

 Sportoriëntatie2    50,-  50,- 

        

        
 
 
     
    

Betaling   
De incasso gebeurt digitaal door te innen via Wis Collect. Op het moment dat de 
schoolkosten voor u klaar staan in Wis Collect, ontvangt u een e-mail met een link 
naar het webadres van 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 vervolgens automatisch een 
mail ter bevestiging van uw betaling.  
 

 
2 In 5 Havo en 6 Vwo worden er in het schooljaar 2021-2022 voor het vak LO 
sportactiviteiten georganiseerd, voorbeelden hiervan zijn bijv. golf, waterskiën of 
boksen. Een leerling moet er tenminste 4 kiezen. Het keuzeformulier wordt bij LO 
verstrekt aan alle leerlingen.  

 


