
 
 

 
 
 
 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 
Onderstaand vindt u een specificatie van de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage voor het derde leerjaar.  
Voor vragen kunt u mailen met Carla van Esch (c.vanesch@dehbm.nl) 
 
 
Uiteenzetting kosten vrijwillige ouderbijdrage leerjaar 2022-2023     
 
 
Leerjaar 3 
 

 Introductiedagen begin schooljaar 
Deze activiteitenvinden plaats in de eerste week van het schooljaar. .  €   50,-- 
 

 Huur kluis en kluispas 
De jassen, mobieltjes en boeken worden opgeborgen in een kluisje.   €   25,-- 
Alle leerlingen hebben een kluissleutel ontvangen. 
 

 Schaatslessen in januari/februari           €   15,-- 
De schaatslessen (3x) vinden plaats tijdens de blokuren gym in januari/februari 
(evt. kunnen schaatsen bij de ijsbaan voor eigen kosten gehuurd worden) 
 

 Excursie maatschappijvakken 
Betreft een excursie voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde                                €  15,-- 
     

 CKV en overige vrijwillige schoolkosten      €    35,-- 
In de derde klas wordt het vak CKV gegeven. Hiervoor worden specifieke activiteiten 
gedaan op het gebied van kunst en cultuur. Leerlingen moeten dit vak met een 
voldoende afsluiten om deel te mogen nemen aan het examen. Het vak CKV is een 
verplicht onderdeel van het PTA. Daarnaast wordt deze bijdrage besteed 
aan onderwijsontwikkeling, ICT, leerlingbegeleiding, projectweken en participatie ouders 
en leerlingen. 
 

 LO2 (extra gekozen)  
Vrijwillig gekozen bij de overgang van klas 2 naar klas 3    €  175,-- 
Dit is een extra vak dat door de school aangeboden wordt en dat niet  
noodzakelijk is voor het behalen van het einddiploma. De kosten zijn voor 
extra sportactiviteiten en kleding. 
   

 Ondernemersklas (extra  gekozen)        €  50,--              
Vrijwillig gekozen bij de aanmelding voor de tweede klas en loopt door naar leerjaar 3. 
Dit is een extra vak dat door de school aangeboden wordt en dat niet 
noodzakelijk is voor het behalen van het einddiploma. Wel ontvangt de leerling 
na vier jaar een certificaat.         
 

 Uitstapdag einde schooljaar        €  35,--            
Afsluitprogramma einde schooljaar: uitstapdag: een dag uit met alle derde klassers.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 Reizen – leerlingen uit de derde en vierde klas kunnen kiezen uit 
 De skireis  

wordt door de sectie LO georganiseerd en is bestemd voor leerlingen van de derde  
en vierde klas (dus ook voor leerlingen die niet de sportklas volgen).  
De kosten zullen ongeveer € 485.—bedragen. U ontvangt hierover aan het begin van het 
schooljaar bericht. 
 

 Stedentrip 
Er zal een stedentrip worden georganiseerd. De kosten zullen ongeveer €  175,-- bedragen.  
U ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar bericht. 
 
 


