
Overzicht schoolkosten Thorbecke Scholengemeenschap 2018/2019
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Opmerkingen:

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

       Ouderraad 

       Leerlingenvereniging Onioth 

       Collectieve reisverzekering 

       Kantine/ cateringfaciliteiten 

       Kopieerpas

       Huur kluis 

bedrag hetzelfde

bedrag omhoog

Excursies en projecten: bedrag omlaag

Projectdagen 80,00 projectdagen N-profiel (vervoer per fiets/eenvoudiger onderkomen)

Projectdagen 150,00 projectdagen M-profiel

Sport- en overige activiteiten:

Introductie 2,50

Kerstactiviteit 15,00 2,50

Mentorbudget 2,50 10,00

Afsluitende examenactiviteit 10,00

Totaal regulier 55,20 37,70 Totale kosten exclusief de projectdagen. Kosten zijn afhankelijk van gekozen profiel.

Extra kosten afhankelijk van gekozen studie 

en/of vakkenpakket.

Vakexcursie maatschappijleer 15,00 5a excursie naar Tweede Kamer in Den Haag, alleen leerlingen met Maatschappijleer in het vakkenpakket 

Vakexcursie economie 17,50 5H Bezoek DNB/Beurs.  Alleen leerlingen met Economie in het vakkenpakket

Vakexcursie wiskunde D 70,00 alleen leerlingen met wiskunde D in het vakkenpakket

Vakexcursie tekenen 25,00 alleen leerlingen met tekenen in het vakkenpakket

Culturele activiteit frans 10,00 10,00 alleen leerlingen met frans in het vakkenpakket

Examenreis 325,00
* de kosten van deze excursie/activiteit worden in rekening gebracht na opgave van deelname. Deelname is 

vrijwillig.

Thorspor * 0,00-75,00 * kosten per onderdeel varieren van 0,00  tot 75,00 per blok, bijdrage is afhankelijk van 

gekozen onderdelen. Voor meer informatie zie Thorspor boekje.

Aanvullend lesmateriaal:

Examen Elementair Boekhouden ca. 80,00
* de kosten van dit examen worden in rekening gebracht na opgave van deelname. Alleen leerlingen met het 

vak M&O. 

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

Fast lane inclusief Cambridge examen 350,00 * Restitutie van betaalde trajectgelden vindt alleen plaats bij vertrek van school of indien door

Technasium 120,00 120,00 school deelname aan het traject niet langer gewenst is. Terug betaling naar rato over de niet

deelgenomen periode m.u.v trajectkosten Fast lane

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

  


