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Ouderbijdrage voor leerlingen MAVO 3 

 

Algemene ouderbijdragen 

Kosten Omschrijving Bedrag Klas 

Algemene 

activiteiten  

Mentoractiviteiten  € 10,- 3  

Vieringen (sinterklaas, kerst, paarse vrijdag, gala 

enz) 

€ 20,- 3  

Afsluiting schooljaar  € 20,- 3  

CJP pas  € 10,- 3  

Bijdrage 

facilitaire 

schoolkosten 

Waaronder schoolpas, infocenter, 

leerlingenvereniging, ouderraad, print- en 

kopieerfaciliteiten, ICT&ELO, Magister en 

schoolverzekering. 

€ 45,- 3  

Huur kluisje Voor alle leerlingen is een locker 

gereserveerd. Bedrag is jaarlijks. 

€ 10,- 3  

 

 

Vakexcursies en extracurriculaire activiteiten 

Cultuursjop Onder voorbehoud van de situatie rondom Corona: 

kennismaken met culturele instellingen in Leiden. 

Geen kosten 3 mavo 

Den Haag Onder voorbehoud van de situatie rondom Corona: 

excursie Pro Demos met CKV-activiteit 

€ 32,- 

(incl. reiskosten) 

3 mavo 

Bona Business 

School 

Diverse activiteiten van de Bona Business School € 15,- 

(incl. reiskosten) 

Deelname op 

inschrijving 

en selectie 

Cambridge 

internationaal 

diploma Engels 

Cambridge FCE/CAE Internationaal erkend diploma 

(ERK-niveau B1 / B2 / C1) 

(inclusief lesmateriaal, diplomakosten, 

voorbereiding in de les en examentraining) 

€ 220,- Deelname op 

inschrijving 

en selectie 

Goethe 

internationaal 

diploma Duits 

Goethe Internationaal erkend diploma (ERK-niveau 

A2 / B1 / B2) 

(inclusief lesmateriaal, diplomakosten, 

voorbereiding in de les en examentraining) 

A2: ±€ 85.- 

B1, B2: ±€ 120,- 

Deelname op 

inschrijving 

en selectie 

DELF 

internationaal 

diploma Frans 

DELF Internationaal erkend diploma (ERK-niveau A2 

/ B1 / B2) 

(inclusief lesmateriaal, diplomakosten, 

voorbereiding in de les en examentraining) 

A2: ±€ 85.- 

B1, B2: ±€ 120,- 

Deelname op 

inschrijving 

en selectie 

MUN Nederland Deelname aan MUN in Nederland ±€ 60,- per MUN 

(incl. reiskosten) 

Deelname op 

inschrijving 
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Ouderbijdrage voor leerlingen MAVO 4 

 

                              

Algemene ouderbijdragen 

Kosten Omschrijving Bedrag Klas 

Algemene 

activiteiten  

Mentoractiviteiten/ introductieweek € 10,- 4 mavo  

Vieringen (sinterklaas, kerst, paarse vrijdag, gala 

enz) 

€ 20,- 4 mavo  

Afsluiting schooljaar  € 20,- 4 mavo  

CJP pas  € 10,- 4 mavo  

Bijdrage 

facilitaire 

schoolkosten 

Waaronder schoolpas, infocenter, 

leerlingenvereniging, ouderraad, print- en 

kopieerfaciliteiten, ICT&ELO, Magister en 

schoolverzekering. 

€ 45,- 4 mavo  

Huur kluisje Voor alle leerlingen is een locker 

gereserveerd. Bedrag is jaarlijks. 

€ 10,- 4 mavo  

                                  

Sportoriëntatie 

Extra sportactiviteiten (externe locaties). €32,50 4 mavo 

Jaarboek Een exemplaar van het jaarboek, voor alle 

eindexamenleerlingen met herinneringen aan hun 

schooltijd. 

€15,- 4 mavo 

 

 

                            

Vakexcursies en extracurriculaire activiteiten 

MUN Nederland Deelname aan MUN in Nederland ±€ 60,- per MUN 

(incl. reiskosten) 

Deelname op 

inschrijving 

Bona Business 

School 

Diverse activiteiten van de Bona Business School € 15,- 

(incl. reiskosten) 

Deelname op 

inschrijving 

en selectie 

Bona Business 

School diploma 

ondernemer- 

schap 

Internationaal erkend diploma 

Basiskennis ondernemen 

€ 87,- Deelname op 

inschrijving 

en selectie 

Cambridge 

internationaal 

diploma Engels 

Cambridge FCE/CAE Internationaal erkend diploma 

(ERK-niveau B1 / B2 / C1) 

(inclusief lesmateriaal, diplomakosten, 

voorbereiding in de les en examentraining) 

€ 220,- Deelname op 

inschrijving 

en selectie 

Goethe 

internationaal 

diploma Duits 

Goethe Internationaal erkend diploma (ERK-niveau 

A2 / B1 / B2) 

(inclusief lesmateriaal, diplomakosten, 

voorbereiding in de les en examentraining) 

A2: ±€ 85.- 

B1, B2: ± € 120,- 

Deelname op 

inschrijving 

en selectie 

DELF 

internationaal 

diploma Frans 

DELF Internationaal erkend diploma (ERK-niveau A2 

/ B1 / B2) 

(inclusief lesmateriaal, diplomakosten, 

voorbereiding in de les en examentraining) 

A2: ± € 85.- 

B1, B2: ±€ 120,- 

Deelname op 

inschrijving 

en selectie 

Londen Onder voorbehoud van de situatie rondom Corona: 

meerdaagse Londenreis 

€ 320,- 4 mavo 

 

 

 


