
 

  
Schoolkosten 2021-2022 Het Twickel College Hengelo 
 
Gratis lesmateriaal 
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, die 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; 
• leesboeken, 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 leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat jaar nodig heeft; 
• distributiekosten; 
• verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal, enzovoort. 

 
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 deze 
activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen wij als school aan ouder(s)/verzorger(s) een 
vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld atlassen, gereedschappen, werkkleding en dergelijke betalen. 
Verder vragen we via de vrijwillige ouderbijdrage als excursies, reizen en projecten. Het niet betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van de activiteit of voorziening.  
 
Aanbod klassenverband: 
 
Algemene schoolbijdrage 
Voor iedere leerling wordt een bedrag van €25,- algemene schoolbijdrage gevraagd. 
Dit bedrag komt op de volgende manier tot stand: 

• bibliotheek/mediatheek    €3,00 
• niet lesactiviteiten (clubs) en sportieve vorming €4,00 
• algemene culturele vorming   €15,00 
• oudervereniging     €1,50 
• leerlingenraad      €1,50 

 
Introductie/activiteiten 
Introductie/activiteiten zijn erop gericht de leerlingen met elkaar, de docenten en mentoren kennis te laten maken. 
De introductie/activiteiten zijn voor klas 1 t/m 6 
 
I.v.m. mogelijke reisbeperkingen door corona zijn de excursies onder voorbehoud.  
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 ouderbijdrage. 
 
Excursies 
Een excursie heeft een onderwijsinhoudelijke invulling en is indien mogelijk vakoverstijgend van aard is. De excursies 
zijn zonder overnachting.  
 



 
 
Excursie klas 1 
Leerlingen uit klas 1 hebben een excursie naar het Archeon op 8 oktober 2021 en het Romeins Museum in Den 
Haag.* 
 
Excursie klas 2      
Leerlingen uit klas 2 hebben een excursie naar het Rijksmuseum Amsterdam (datum nog niet bekend) en een 
excursie naar Burgers Zoo op 14 april (datum onder voorbehoud) op het programma staan.*  
 
Excursie klas 3 
Leerlingen uit klas 3 hebben in april/mei een excursie met  als thema Tweede Wereldoorlog naar het Memory Museum 
in Nijverdal en de Canadese begraafplaats in Holten.* 

 
Excursie klas 4 
Leerlingen uit klas 4 hebben een dagexcursie naar Den Haag.* 
 
Overig 
In de bovenbouw kan er een excursie plaatsvinden voor een specifiek vak dat uw zoon/dochter volgt.  
 
Bezinningsdag TH5H-TH6A 
De bezinningsdag is een hoogtepunt voor de examenkandidaten. Tijdens de bezinningsdag wordt teruggeblikt op de 
middelbare schooltijd en wordt vooruit gekeken naar de aanstaande studententijd. Er is deze dag ook aandacht voor 
de periode van de eindexamens en leerlingen hebben tijdens deze dag de laatste kans om hun schoolexamencijfers 
te controleren. Al deze activiteiten zijn opgenomen in een voor leerlingen attractief programma op een externe 
locatie. 
 
Sport Keuze Dag TH5H-TH6A 
Voor LO worden voor de examenleerlingen extra kosten gemaakt voor een dagprogramma dat uit drie onderdelen 
(sportdisciplines) bestaat die niet op school aangeboden kunnen worden. 
 
CKV activiteiten klas 4 
Binnen het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) nemen leerlingen uit klas 4 deel aan een aantal 
cultuurprojecten. Er wordt gewerkt aan “one-minute” movies en het DO-It project wordt voorbereid. Leerlingen 
krijgen les in popgeschiedenis, bereiden een culturele avond voor in het Metropool en hebben de mogelijkheid zelf 
op te treden in een professioneel poppodium. 
 
BSM (indien in vakkenpakket) klas 4 
Voor het vak BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) in klas 4 worden extra kosten gemaakt voor: T-shirt BSM, 
cursus en AED-bediening, waterskiën, deelname Woolderesloop en deelname aan overige activiteiten, wisselend per 
schooljaar.  
 
Onderwijsprojecten 
Met een project bedoelen we een leeractiviteit veelal in een andere vorm dan de gebruikelijke les. Het gaat hierbij 
om leeractiviteit passend bij het vak. Voorbeelden hiervan zijn: mee naar het werk; projecten rondom kunst en 
cultuur, HALT projecten, het Kangoeroe project (een activiteit in het kader van een landelijk project om de 
belangstelling en interesse in het vak wiskunde te vergroten en te stimuleren), muziekprojecten en dergelijke. Vaak 
brengt dat extra kosten met zich mee. De thema’s voor deze projecten worden in de loop van het schooljaar 
uitgewerkt. 
 



 
Projecten in de Themaweek* 
 

In de themaweek (4 oktober t/m 8 oktober 2021) is er voor klas 1 t/m 4H en 5A een project onder begeleiding van 
Cross Your Borders: 

Leerjaar 1: Globaland (twee dagen) 

Leerjaar 2: Globaland XL (twee dagen) 

Leerjaar 3: Cross Your Borders (drie dagen) 

Leerjaar 4A en 4H en 5A Globaland XL (voor 5A is dit project in het Engels) 

Leerjaar 5H, 5A en 6A gaan tijdens de themaweek twee dagen op kamp met een overnachting 

Voor meer informatie over de inhoud van de projecten zie de site: https://www.crossyourborders.nl/ 
 
 
Extra individueel aanbod: 
 
Twickel Talent Sport klas 1 en 2 (per opgaveformulier) 
Twickel Talent Sport is een programma met lessen die worden aangeboden in klas 1 en 2, met extra aandacht voor 
sport. Belangrijk om te weten is dat Twickel Talent Sport niet gericht is op topsport, maar op méér sport. Per week 
hebben leerlingen een blokuur sport extra, naast de reguliere lessen ‘lichamelijke Opvoeding”(LO) die ze in deze week 
al hebben. Om deze activiteiten en voorzieningen aan te kunnen bieden, vragen wij als school aan 
ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. 
 
Twickel Talent Kunst & Techniek klas 1 en 2 (per opgaveformulier) Kunst & Techniek zijn lessen die worden 
aangeboden in klas 1 en 2. De lessen (twee lesuren per week) bestaan uit 3 verschillenden blokken waar de ene keer 
meer de techniek en de andere keer meer de kunst centraal staat. De lessen worden aangeboden in samenwerking 
met Oyfo Hengelo en Techniek Museum Heim. Om deze activiteiten en voorzieningen aan te kunnen bieden, vragen 
wij als school aan ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. 
 
Twickel Talent Muziek & Theater klas 1-2 en 3 (per opgaveformulier) 
Twickel Talent Muziek  & Theater is een programma met lessen die worden aangeboden in klas 
1, 2 en 3, met extra aandacht voor muziek en toneel. Per week hebben de leerlingen twee lesuren Twickel Talent 
Muziek. De nadruk ligt hierbij op de praktijk, samenspel en uitvoering. Om deze activiteiten en voorzieningen aan te 
kunnen bieden, vragen wij als school aan ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. 
 
TT Dans klas 1-2-3-4-5 en 6 (per opgaveformulier) 
Twickel Talent Dans is een programma met lessen die worden aangeboden in klas 1,2,3,4,5 en 6 met aandacht voor 
dans. Tijdens TT Dans leren de leerlingen de basistechnieken van dans en leren ze choreograferen. Ze worden 
begeleid door professionele dansers in het maken van hun eigen werk en wat daar allemaal bij komt kijken. Om deze 
activiteiten en voorzieningen aan te kunnen bieden, vragen wij als school aan ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige 
bijdrage. 
 
Pre-U TH1A t/m TH6A (per opgaveformulier) 
Leerlingen van klas TH1A t/m TH6A kunnen het Atheneum Plus Programma volgen. Dit programma is voor een deel 
in samenwerking met de Pre-U van de Universiteit Twente, hieraan zijn geen kosten verbonden. Leerlingen van klas 
1 en 2 kunnen workshops volgen op de UT of Pre-U komt workshops geven bij ons op school. Vanaf klas 3 volgen de 

https://www.crossyourborders.nl/


 
leerlingen keuzemodules of masterclasses op de UT of volgen zij het honoursprogramma. Om deze activiteiten en 
voorzieningen aan te kunnen bieden, vragen wij als school aan ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. 
 
Ski-excursie Winterberg klas 3* 
De ski-excursie voor leerlingen uit klas 3 gaat alleen door wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn en de 
jaarplanning van Het Twickel College Hengelo tijdens de gunstige weersomstandigheden ruimte biedt om de 
excursie door te laten gaan. Door mogelijke reisbeperkingen i.v.m. Corona is deze excursie eveneens onder 
voorbehoud. 
 
Excursie Keulen (bv) TH4H- TH5H-TH4A-TH5A-TH6A* 
Leerlingen uit TH4H, TH5H, TH4A, TH5A en TH6A met beeldende vorming in het vakkenpakket kunnen deelnemen 
aan de excursie Keulen onder voorbehoud op 16 maart 2022. Er zullen verschillende onderdelen van de 
kunstgeschiedenis aan bod komen, onder andere een bezoek aan de Dom van Keulen, Het Wallraf-Richartzmuzeum 
en Museum Ludwig. In vogelvlucht langs de kunstgeschiedenis dus! Dit alles is een zeer goede voorbereiding op het 
eindexamen en tevens een gedegen aanvulling op de beeldende begrippen. Los daarvan zullen de leerlingen diverse 
meesterwerken in het echt zien in plaats van op een scherm, een totaal andere ervaring. Door mogelijke 
reisbeperkingen i.v.m. Corona is deze excursie eveneens onder voorbehoud. 

Fietsexcursie langs de IJssel (ak) TH4H* 
Tijdens de fietsexcursie zullen verschillende onderdelen van het examenonderwerp Wonen in Nederland - 
Leefomgeving aan bod komen. Door langs de IJssel te fietsen en de diverse rivieronderdelen met eigen ogen te 
aanschouwen, komen ze tot leven. Speciale aandacht zal er zijn voor het programma Ruimte voor de rivier.  

Excursie Universiteit (ak) TH4A* 
Leerlingen van TH4A met aardrijkskunde in het pakket kunnen deelnemen aan de excursie naar  
de Universiteit Utrecht. Het onderwerp van de excursie was aardrijkskunde op de Universiteit in het kader van LOB 
(Loopbaanoriëntatie en -begeleiding). 
 
Business Academy EBC*L/NIMA basiskennis marketing/elementair boekhouden TH4H-TH4A en TH5A (per 
opgaveformulier) 
Leerlingen van TH4H-TH4A en TH5A (met economie en/of bedrijfseconomie in het vakkenpakket) kunnen deelnemen 
aan verschillende modules. De kosten voor EBC*L bedragen €110,-. De kosten voor de overige modules bedragen per 
module €100,-  Om deze activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen wij als school aan 
ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. 
 
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 ontvangen 
met daarin de link naar het digitale systeem genaamd  WIS Collect.  
Wanneer u klikt op de link, komt u automatisch in het factureringssysteem van WIS Collect.  
U kunt in het programma selecteren aan welke activiteit/onderdeel u wilt bijdragen en daaropvolgend de betaling 
aan ons voldoen per iDEAL. 
 
Voor wat betreft het extra individueel aanbod kan de leerling zich kan opgeven via een opgaveformulier. Om deze 
activiteiten en voorzieningen aan te kunnen bieden, vragen wij als school aan ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige 
bijdrage. 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ONDERBOUW        
Aanbod klassenverband   Klas 1 Klas 2 Klas 3     
    HA-A HA-A H A   
alg Schoolbijdrage  25,00  25,00  25,00  25,00    
alg Introductie/activiteiten 10,00  10,00  35,00  35,00     

alg 
Excursie Archeon en Romeins 
Museum 35,00      

alg Excursie dierentuin   30,00        
alg Excursie Amsterdam   30,00        

alg 
Excursie Tweede Wereldoorlog 

    15,00  15,00    

alg 
Onderwijsprojecten en 
Themaweek 30,00 30,00 30,00 30,00   

        
Extra individueel aanbod   Klas 1 Klas 2 Klas 3     
    HA-A HA-A H A   
TT Sport TT Sport (per opgaveformulier) 55,00  55,00        

TT Muziek & Theater 
TT Muziek en Theater (per 
opgaveformulier) 55,00  55,00  55,00  55,00    

TT Kunst & Techniek 
TT Kunst & Techniek (per 
opgaveformulier) 55,00  55,00        

TT Dans TT Dans (per opgaveformulier) 55,00  55,00  55,00  55,00    

  
Ski-excursie Winterberg (per 
opgaveformulier)     60,00  60,00    

Atheneum Plus klas 3 Pre-U (per opgaveformulier)       60,00    
        
BOVENBOUW        
Aanbod klassenverband   H   A      
    Klas 4 Klas 5 Klas 4 Klas 5 Klas 6  
alg Schoolbijdrage  25,00  25,00  25,00  25,00  25,00   

alg 
Onderwijsprojecten en 
Themaweek 30,00 60,00 30,00 60,00 60,00  

alg Introductie/activiteiten 30,00  10,00  30,00  10,00  10,00   
alg Excursie Den Haag 25,00      25,00     
alg Bezinningsdag   26,50      26,50   
alg Sport Keuze Dag   19,00      19,00   
CKV CKV activiteiten 22,50    22,50       

BSM 
BSM benodigdheden (indien in 
vakkenpakket) 35,00    35,00       



 
 

 

 

 

 

Extra individueel 
aanbod             
    Klas 4 Klas 5 Klas 4 Klas 5 Klas 6 
TT programma TT Dans (per opgaveformulier) 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
bv Excursie Keulen   25,00 25,00  25,00 25,00  25,00 
ak Fietsexcursie IJssel 35,00         
ak Excursie Universiteit Utrecht      40,00     
ec/beco EBC*L (per opgaveformulier) 110,00   110,00 110,00   
ec/beco NIMA basiskennis (per opgaveformulier) 100,00   100,00 100,00   
Spaans Basis spreek- en schrijfvaardigheden - - - -     - 
Filosofie Inleiding in de filosofie - - - -     - 
Atheneum Plus Pre-U (per opgaveformulier)     60,00 60,00 60,00 


