
Schoolkosten Oscar Romero 2022-2023

Ieder schooljaar zetten onze medewerkers zich in om mooie en b�zondere activiteiten te organiseren voor uw zoon of dochter.
De activiteiten variëren van een activiteit in de klas tot en met een klassenfeestje of excursies binnen het lesprogramma. De
leerlingen vinden deze activiteiten vaak erg leuk en leerzaam. Het geeft ze een mogel�kheid om op een andere manier met
klasgenoten en medewerkers om te gaan of om zich op een andere manier de lesstof eigen te maken.

Ouderb�drage totaalbedrag alle klassen

- Activiteiten per klas € 35.00 alle klassen mentoractiviteit

excursie met klas/team

schoolfeest

sportactiviteit

- Beroepenvoorlichting decanaat € 3.25 alle klassen

- Jaarboek examenklassen € 5.00 alle klassen

- Kluisje € 17.50 alle klassen

- Leerlingenraad € 4.00 alle klassen

- Mediatheek € 4.00 alle klassen

 - Ongevallenverzekering € 1.25 alle klassen

Dagexcursies/activiteiten vakken alle klassen

Sportl�n, Kunstl�n of Technologiel�n € 175.00 klas 1, 2, 3

Brugklaskamp € 125.00 klas 1

Walibi € 25.00 klas 2+3 eendaags, deelname vr�willig

Sprachstad Duits € 55.00 4 mavo, 5 havo leerlingen met het vak Duits

Taaaldorp Frans € 50.00 4 mavo, 5 havo, 6 vwo leerlingen met het vak Frans

Buitenlandreizen € 450.00 4 mavo, 4 havo, 5 vwo bedrag b� benadering

Efteling € 25.00 4 mavo, 5 havo, 6 vwo eendaags, deelname vr�willig

Werkweek Limburg € 130.00 4 vwo bedrag b� benadering

Ieper € 100.00 6 vwo bedrag b� benadering

iPad klas 1 + overige nieuwe lln aanschaf buiten schoolkosten om

Rekenmachine klas 1, 4 havo, 4 vwo aanschaf buiten schoolkosten om

Tekenetui klas 1 pro memori

W� bekostigen deze waardevolle activiteiten, die vaak een unieke herinnering aan de schoolt�d achterlaten, vanuit de
vr�willige ouderb�drage. Deze b�drage is nadrukkel�k vr�willig, maar biedt ons wel mogel�kheden om het
onderw�sprogramma voor elke leerling te verr�ken en te verdiepen.

Onderwerp bedrag klassenlaag betreft

Ouderb�drage

€ 70.00

€ 17.50

B�drage L�nen 

Meerdaagse reizen en dagexcursies

Overige kosten

(wordt apart gefactureerd)

 (worden apart gefactureerd)

Deze reizen gaan alleen door als minimaal 90% van de ouders/verzorgers het bedrag heeft betaald.
Deze l�st kan gedurende het schooljaar worden aangevuld, bedragen z�n .onder voorbehoud en b� benadering


