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Algemeen:
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x

x

x

x

x

Nederlands: Prisma woordenboek x

Engels: Prisma of Van Dale, woordenboeken E-N en N-E x

Wiskunde / Natuurkunde: multomap 23-rings of schrift A4 met roosterpapier (1cm), x

x

Mens en maatschappij: 

23 ringsmap (ringhoogte 3 cm), koptelefoon x

Lichamelijke Opvoeding:

gymschoenen (geen zwarte zool) - geschikt voor binnengebruik x

sportkleding: shirt met DVC-logo, zwarte korte sportbroek of sportlegging 25,00                  

Keuzeblok Creatief:

aanvullend printtegoed x

potlodenset H,HB en B fineliners (zwart), usb-stick 10,00                  

30,00                  

70,00                  

rolmaat, schuifmaat, duimstok, timmermanspotlood, kraspen, x

vulpotlood 0.5-0.7 mm met HB en 2H stiftjes x

kleurpotloden: bruin, blauw, groen en zwart x

25,00                  

1 multomap 4-rings x

2 showtassen x

Horeca en Ondernemen,  leerjaar 1 - kledingpakket - (te gebruiken in leerjaar 1 en 2) 20,00                  

Horeca, Bakkerij en Recreatie, leerjaar 3:

kledingpakket 70,00                  

schoenen 30,00                  

Economie en Ondernemen, leerjaar 3 - kledingpakket 20,00                  

aanvullend printtegoed x

fineliners zwart en kleur x

usb-stick x

DIVERSEN

contactboekje gratis

extra contactboekje in geval van verlies 5,00

proefwerkpapier gratis

eerste printbudget gratis

aanvullend printbudget 5,00

Sector Techniek

KOSTENSOORT Prijsindicatie

BOEKEN- EN LEERMIDDELEN

Leerlingen dienen alle boeken conform de boekenlijst beschikbaar te hebben. 

De school verzorgt de levering.

De boeken van de MBO-opleiding voor leerlingen van Vakcollege Techniek leerjaar 4 

worden voorgefinancierd. Verrekening volgt bij inschrijving bij MBO.

Aanvullende kleding per afdeling: kan via de school worden aangeschaft

veiligheidsschoenen  

overall of trui (dubbel i.v.m. wassen)

Sector Zorg & Welzijn

schort en t-shirt (leerjaar 1 en 3)

VMBO

Het gebruik van veiligheidsbrillen is bij verschillende vakken verplicht en worden door de 

school ter beschikking gesteld. Deze worden door meerdere leerlingen gebruikt. Men kan ook 

kiezen voor eigen materiaal maar dan is de aanschaf en gebruik voor eigen rekening.

etui, (kleur)potloden, puntenslijper, gum, balpen (blauw, rood en zwart), arceerstiften

lijntjesschriften, kladblok

2 multomappen 23 rings met gelinieerd papier

insteekhoezen voor multomap 23 rings (showtassen)

Sector Economie

LESMATERIALEN  Algemeen - per vak en afdeling

agenda (met weekindeling)

vulpen, schaar, lineaal, lijmstift

passer, geodriehoek en rekenmachine TI-30XB Multi View (Texas Instruments)

20 snelhechtermappen (Leitz)

koptelefoon

Aanvullende materialen:
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OVERIGE SCHOOLKOSTEN

huur kluisje per jaar (verplicht voor alle leerlingen) 10,00                  

Nieuw kluispasje 5,00                    

LESACTIVITEITEN Algemeen

eendaagse excursie met educatief karakter, afhankelijk van bestemming 15,00 - 50,00

Voor elke vrijwillige activiteit die geld kost, wordt een alternatief programma georganiseerd voor de leerlingen die niet deelnemen.

Leerjaar doelgroep Activiteit Kosten Deelname

Reizen/excursies/kampen zijn onder voorbehoud (indicatie)

Brugklassen Leerjaar 1 introductieactiviteiten verplicht

schoolfeest 5,00                    vrijwillig

schaatsen 3,00                    vrijwillig

sportdag verplicht

afsluiting schooljaar verplicht

cultuuractiviteiten 2,50 - 5,00 vrijwillig

excursies 35,00                  vrijwillig

karten vakcollege techniek 25,00                  vrijwillig

kamp 60,00                  vrijwillig

sporttoernooien vrijwillig

Tweede klassen Leerjaar 2 introductieactiviteiten verplicht

excursies 35,00                  vrijwillig

excursie kamp Vught verplicht

schoolfeest 5,00                    vrijwillig

schaatsen 3,00                    vrijwillig

sportdag verplicht

karten vakcollege techniek 25,00                  vrijwillig

afsluiting schooljaar verplicht

cultuuractiviteiten 2,50 - 5,00 vrijwillig

sporttoernooien vrijwillig

Derde klassen Leerjaar 3 introductieactiviteiten verplicht

schoolfeest 5,00                    vrijwillig

excursies 35,00                  vrijwillig

excursie Economie en Ondernemen verplicht

excursie Horeca, Bakkerij en Recreatie verplicht

(meerdaagse) schoolreis naar grote stad Basis - Kader (ovb) 80,-tot 250,- vrijwillig

schaatsen 3,00                    vrijwillig

sportdag verplicht

karten vakcollege techniek 25,00                  vrijwillig

afsluiting schooljaar verplicht

sporttoernooien vrijwillig

cultuuractiviteiten 2,50 - 5,00 vrijwillig

arbeidstraining/stage (onderdeel van de opleiding) reiskosten verplicht

Vierde klassen Leerjaar 4 introductieactiviteiten verplicht

schoolfeest 5,00                    vrijwillig

meerdaagse wintersportactiviteit (ovb) 335,00                vrijwillig

sportdag verplicht

cultuuractiviteiten 2,50 - 5,00 vrijwillig

excursies * BBQ 35,00                  vrijwillig

sporttoernooien vrijwillig

afsluiting schooljaar verplicht

stage (onderdeel van opleiding) reiskosten verplicht

VMR stage (onderdeel van opleiding) reiskosten verplicht

V.O.G. verklaring, indien nodig voor stage 30,00                  verplicht

excursie 25,00                  vrijwillig

KOSTENSOORT Prijsindicatie

VMBO


