Praktijkonderwijs
VERPLICHT
VRIJWILLIG

KOSTENSOORT

2017-2018
2017-2018
Prijsindicatie

BOEKEN- EN LEERMIDDELEN
Leerlingen dienen alle boeken conform de boekenlijst beschikbaar te hebben.
De school verzorgt de levering.
Het gebruik van veiligheidsmaterialen is bij verschillende vakken verplicht en worden
door de school ter beschikking gesteld. Dit geldt ook voor Arbeidstraining in het derde
leerjaar. Deze worden door meerdere leerlingen gebruikt. Men kan ook kiezen voor eigen
materiaal maar dan is de aanschaf en gebruik voor eigen rekening.
LESMATERIALEN
ALGEMEEN
agenda (met weekindeling) in leerjaar 1,2,3
agenda (met weekindeling) in leerjaar 4,5,6
etui, (kleur)potloden, puntenslijper, gum, balpen (blauw, rood en zwart), leerjaar 1,2
schaar, lineaal, lijmstift in leerjaar 1,2,3
lineaal in leerjaar 4, 5, 6
1 multomap 23 rings met gelinieerd papier in leerjaar 1
2 multomappen 23 rings met gelinieerd papier in leerjaar 2
2 multomappen 23 rings met gelinieerd papier in leerjaar 3, 4, 5, 6
1 A5 notitieblokje in leerjaar 1, 2
4 tabbladen(kleuren) voor multomappen in leerjaar 1, 2
koptelefoon/oortjes
Lichamelijke Opvoeding
gymschoenen (geen zwarte zool) - geschikt voor binnengebruik
sportkleding met DVC logo
DIVERSEN
start printbudget
aanvullende printbudget
OVERIGE SCHOOLKOSTEN
huur kluisje per jaar (verplicht voor alle leerlingen)
nieuw kluispasje
LESACTIVITEITEN Algemeen
Voor elke vrijwillige activiteit die geld kost, wordt een alternatief programma georganiseerd
voor de leerlingen die niet deelnemen.
Leerjaar
doelgroep
Activiteit
Reizen/excursies/kampen zijn onder voorbehoud
Brugklassen
Leerjaar 1
introductieactiviteiten
schoolfeest
activiteitendagen
afsluiting schooljaar
cultuuractiviteiten
excursies
sporttoernooien
schoolreis
survivalkamp
Tweede klassen
Leerjaar 2
introductieactiviteiten
excursies
schoolfeest
schaatsen
activiteitendagen
afsluiting schooljaar
cultuuractiviteiten
sporttoernooien
schoolreis
survivalkamp

x
overleg docent
x
x
x
x
x
overleg docent
x
x
x
x
25,00
gratis
5,00
10,00
5,00

Kosten
(indicatie)

Deelname

verplicht
5,00 vrijwillig
verplicht
verplicht
verplicht
verplicht
vrijwillig
30,00 vrijwillig
175,00 vrijwillig
verplicht
verplicht
5,00 vrijwillig
3,00 vrijwillig
verplicht
verplicht
verplicht
vrijwillig
30,00 vrijwillig
175,00 vrijwillig

LESACTIVITEITEN Algemeen
Voor elke vrijwillige activiteit die geld kost, wordt een alternatief programma georganiseerd
voor de leerlingen die niet deelnemen.
Derde klassen
Leerjaar 3
introductieactiviteiten
schoolfeest
excursies
schaatsen
activiteitendagen
afsluiting schooljaar
sporttoernooien
cultuuractiviteiten
arbeidstraining/stage (onderdeel van de opleiding)
schoolreis
survivalkamp
Vierde klassen
Leerjaar 4
introductieactiviteiten
schoolfeest
activiteitendagen
cultuuractiviteiten
sporttoernooien
afsluiting schooljaar
V.O.G. verklaring, indien nodig voor stage
stage (onderdeel van opleiding)
bij volgen entree opleiding, reiskosten naar Bergen op Zoom
schoolreis
survivalkamp

verplicht
5,00 vriijwillig
verplicht
3,00 vrijwillig
verplicht
verplicht
vrijwillig
verplicht
reiskosten
verplicht
30,00 vrijwillig
175,00 vrijwillig
verplicht
5,00 vrijwillig
verplicht
verplicht
vrijwillig
verplicht
30,00 verplicht
reiskosten
verplicht
verplicht
30,00 vrijwillig
175,00 vrijwillig

