
Overzicht schoolkosten 2018/2019 Thorbecke Scholengemeenschap
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Opmerkingen

Schoolfonds* 25,20 25,20 25,20 25,20 * Het schoolfonds is als volgt samengesteld:

       Ouderraad 

       Leerlingenvereniging Onioth 

       Collectieve reisverzekering 

       Kantine/ cateringfaciliteiten 

       Kopieerpas

       Huur kluis 

Aanvullend lesmateriaal:

Schoolplanner 8,00 8,00 8,00
de leerlingen hoeven geen agenda aan te schaffen. De leerlingen uit 2 atheneum mogen zelf bepalen of zij met de  

schoolplanner of een eigen agenda gaan werken.

Gebruikersvergoeding  grote Bosatlas 2,00 2,00 2,00 2,00 Bijdrage voor het gebruik van de klassenset

Proefwerkblok 2,00 2,00 2,00 2,00
Eerst proefwerkblok wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld, daarna kan bij de receptie in gebouw A een 

nieuw proefwerkblok gekocht worden.

bedrag hetzelfde

Excursies en projecten: bedrag omhoog

Wetenschap 22,50 Vakexcursie Wetenschap voor alle Atheneum leerlingen bedrag omlaag

Sport- en overige activiteiten:

Introductie 4,00 4,00 7,50 7,50 2A en 2HA is inclusief lunch

Kerst/eindejaars activiteit 4,00 4,00 4,00 4,00

Mentorbudget 2,50 2,50 2,50 2,50

Anne Frank project 15,00 15,00

Schoolreis einde schooljaar 27,50 27,50 27,50 27,50

Totaal regulier 90,20 90,20 78,70 93,20

Extra kosten afhankelijk van studie en/of 

vakkenpakket

Skireis 475,00 475,00 475,00 475,00
alleen voor leerlingen die het sportraject volgen, deelname is vrijwillig. Betaling kan via een aparte spaarregeling, start 

in klas 1

Trajectbijdrage *: De kosten voor het gekozen traject komen bovenop de reguliere schoolkosten

Fast lane inclusief reis Engeland 350,00 350,00

Sport 175,00 175,00 175,00 175,00 * Restitutie van betaalde trajectgelden vindt alleen plaats bij vertrek van school of indien door

Technasium 175,00 175,00 school deelname aan het traject niet langer gewenst is. Terug betaling naar rato over de niet

Moderne Media 175,00 175,00 175,00 deelgenomen periode m.u.v trajectkosten Fast lane

Techniek 175,00 175,00

Muziek & Theater 75,00 75,00 75,00 75,00 bestond vorig jaar nog niet

Borg kluissleutel 10,00 10,00 10,00 10,00 alleen nieuwe leerlingen, bij verlaten van school tegen inlevering van sleutel restitutie

  


