
 

Financiën, facturen gedurende het schooljaar via WISCollect 

Voor wie wanneer betreft 
   

Alle leerlingen voor 31 oktober Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor leermiddelen en 
leerling activiteiten die buiten de overheidssubsidie vallen.  
Het aan u gefactureerde bedrag van € 83,00 wordt door 
ons o.a. besteed aan: 
- extra faciliteiten ICT (hierbij kunt u denken aan het 

gebruik van wifi),  
- diverse vieringen en de daarbij behorende activiteiten 

met Pasen, Kerstviering, Sinterklaas,  
- diploma uitreiking en de Anglia diploma uitreiking.  
- het vervaardigen van een fotojaarboekje, 
- attenties voor de assistent mentoren 
- aanschaf schoolpas 
- reproductiekosten, zoals de kopieerkosten voor 

boekvervangend materiaal, toetsen en examenpapier. 
- consumpties bij ouderavonden 

- drankjes voor de leerlingen tijdens de examens. 
 

Alle leerlingen Voor 1 januari Bijdrage aan excursies en materialen, factuur is per 
leerling afhankelijk van studie (havo/vwo/gymnasium/plus), 
het leerjaar, en het vakkenpakket 
Standaard wordt aan elke leerling de bijdrage voor 
jaarlijkse kluishuur en de cultuurkaart berekend. 

 

Alle leerlingen Juni Activiteitendag, facturatie op basis van de door de 
leerling gekozen activiteit 

 

Brugklas leerlingen Start schooljaar Werkweek brugklas met activiteiten vanuit school en 
bezoek brugklaskamp 
 

Leerlingen leerjaar 3 
VWO/atheneum 

Voor 1 januari Excursie Keulen, behorend bij het lesprogramma voor 
het vak Duits 

Leerlingen leerjaar 4 Mei voorafgaand aan 
leerjaar 4 (betaling kan in 
termijnen) 

Werkweken bovenbouw, keuze uit diverse 
(buitenlandse)bestemmingen 

Leerlingen leerjaar 5 
VWO/volgens 
aanmelding 

Voor 1 januari Uitwisseling, naar keuze kunnen leerlingen zich 
aanmelden voor het uitwisselings project met leerlingen uit 
Duitsland. Uitwisseling is tijdens excursieweek in maart. 

 

Leerlingen Havo4 en 
Vwo5 , volgens 
aanmelding 

Medio juni Dagexcursie naar Parijs, voor de leerlingen met Frans in 
het vakkenpakket, een dagretour naar Parijs met Thalys 

Examen kandidaten 
met BSM in pakket 

Maart voorafgaand aan 
examenjaar (betaling kan in 
termijnen) 

Vakreis BSM , skiën in Oostenrijk 

Volgens aanmelding Voor 1 januari Anglia, deelname aan het Anglia examen. De hoogte 
van de factuur is afhankelijk van het niveau en de 
eventuele aanschaf van een boek 

 

Volgens aanmelding Gedurende schooljaar - per 
aangeboden periode 

Huiswerkklas, facturatie op basis van aanmelding en per 
periode 

 

Volgens aanmelding Januari/februari Muiswerk, licentie voor het online oefenprogramma 

 

Individueel Gedurende schooljaar Verlies/vervanging schoolpas 
 

Individueel Gedurende schooljaar Verlies/vervanging kluissleutel 
 

 


