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WELKOM
De brochure schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen 

2023-2024 geeft u informatie over de samenstelling, 

verstrekking en bekostiging van schoolboeken en 

lesmaterialen die gebruikt worden op onze locaties 

Salland, Lariks en Volta Beilen. Deze brochure maakt 

onderdeel uit van de schoolgids 2023-2024.

Als uw kind onderwijs volgt op CS Vincent van Gogh, ontvangt uw kind 
de schoolboeken jaarlijks in bruikleen. Hiervoor worden geen kosten 
aan u doorberekend. Voor andere leermiddelen kunnen wel kosten in 
rekening gebracht worden. Alle schoolkostenbijdragen zijn vrijwillig. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de informatie in deze brochure, dan 
horen wij dat graag. Mailt u gerust naar Miranda Vonk, m.vonk@csvvg.eu. 
Uiteraard vindt u ook meer informatie op onze website.

We heten u van harte welkom op CS Vincent van Gogh en wensen u 
en uw kind een goede tijd op onze school!
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Huur kluisje
Leerlingen bewaren op school hun jas, tas, schoolboeken en 
andere waardevolle spullen in een kluisje. De kosten voor de 
huur van een kluisje bedragen € 15,00 per jaar. Het huren van 
een kluisje is vrijwillig. Op school is cameratoezicht aanwezig. 
Echter, de school is niet aansprakelijk bij verdwijning of 
beschadiging van eigendommen. 

Overige kosten
Voor de diverse opleidingen op onze school maken wij 
ook nog andere kosten. De hoogte hiervan is afhankelijk 
van de opleiding van uw kind. Het gaat om kosten voor 
kennismakingsdagen in de brugklas en kosten voor excursies. 
De laatstgenoemde kosten zijn variabel en afhankelijk van het 
reisdoel, het aantal dagen en eventuele subsidies. Voor een 
compleet overzicht van alle mogelijke kosten per locatie en per 
leerjaar verwijzen wij u graag naar bijlage 1.

Sinds 1 augustus 2021 zijn er nieuwe regels over de vrijwillige 
ouderbijdrage. Een gevolg hiervan is dat wij leerlingen niet 
mogen uitsluiten van onderwijsactiviteiten als de ouders van 
deze leerling de bijdrage niet betalen. Wij zijn het hiermee 
van harte eens, het verkleint immers de kansenongelijkheid 
in het onderwijs. Wij kunnen echter als organisatie niet alle 
kosten voor dergelijke activiteiten op ons nemen). Daarom 
hebben we met onze medezeggenschapsraad besproken dat 
onderwijsactiviteiten pas kunnen doorgaan als minimaal 75% 
van de ouders de vrijwillige bijdrage voor die betreffende 
activiteit heeft betaald. Op deze manier kunnen wij dit mooie 

Omdat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn, betalen 
ouders geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen 
leerlingen de benodigde boeken van school in bruikleen. In deze 
brochure leest u welk lesmateriaal gratis is en welke materialen 
u zelf dient aan te schaffen voor uw kind. Ook leest u over de 
vrijwillige ouderbijdrage en de vrijwillige vakkenbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage
Wij stellen hoge eisen aan ons onderwijs. Dit brengt kosten met 
zich mee. De financiële vergoeding die onze school ontvangt 
van de overheid, is daarvoor niet toereikend. Daarom vragen 
wij van u een vrijwillige ouderbijdrage om de kwaliteit van ons 
onderwijs te kunnen garanderen. Dit geld komt ten goede aan 
de leerlingen. Zo wordt het geld bijvoorbeeld gebruikt voor de 
kerst- en paasvieringen, culturele activiteiten, de inrichting van 
vaklokalen, leerlingverzekeringen en zorgvoorzieningen. 

Vrijwillige vakkenbijdrage
De school vraagt u ook om een vrijwillige vakkenbijdrage. 
Hiermee schaffen we bijvoorbeeld extra materialen aan voor 
beeldende vorming, tekenen, handvaardigheid, natuur- en 
scheikunde en andere praktijkvakken. Ook woordenboeken, 
atlassen en antwoordenboeken voor gebruik tijdens de lessen 
worden hiermee bekostigd. 
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WELKE KOSTEN 
KUNT U VERWACHTEN?

aanbod in stand houden en wordt er niemand uitgesloten 
van deelname. Mocht een activiteit niet doorgaan omdat 
de 75% bijdrage niet is behaald, dan worden de door u 
betaalde bedragen uiteraard teruggestort op uw rekening.

Heeft u een laag inkomen? Kijk dan of u in aanmerking 
komt voor onze bruikleenregeling. U leest hierover meer 
op pagina 8 en bijlage 2.

Gratis lesmateriaal
Leerlingen van onze school krijgen alle lesmaterialen 
als leerboeken, werkboeken en licenties voor digitaal 
materiaal gratis. In sommige (werk-)boeken mag 
geschreven worden. Deze boeken mag de leerling aan het 
eind van het schooljaar houden. Een aantal boeken krijgt 
de leerling in bruikleen.
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Wanneer u niet in staat bent deze materialen te betalen, kunt 
u een verzoek tot bruikleen indienen. Wij zorgen dan voor 
een oplossing op maat. Deze bruikleenregeling kunt u ook 
aanvragen voor een notebook.

Woordenboeken
Op school zijn woordenboeken aanwezig voor het gebruik tijdens 
de lessen. Voor thuisgebruik adviseren we de aanschaf van eigen 
woordenboeken. Welke woordenboeken uw kind nodig heeft, 
hangt af van de opleiding en het vakkenpakket. U leest daar meer 
over in de locatiegebonden informatieboekjes Salland Loket, 
Lariks Focus en Volta, die u voor aanvang van het schooljaar kunt 
terugvinden op de homepage van onze website.

Notebook op Salland en Lariks
Om leerlingen voor te bereiden op de digitale toekomst, wordt 
er op Salland en Lariks vanaf de brugklas gewerkt met een eigen 
notebook. Bij de meeste vakken worden notebooks gebruikt 
om tijdens de les opdrachten te maken en lesstof te oefenen. 
Daarnaast worden ook gewone schoolboeken gebruikt. Door de 
combinatie van boeken en digitale leermiddelen ontwikkelen 
leerlingen hun eigen leerstijl. 
 
Onze school heeft voor leerlingen een overeenkomst met een 
bedrijf waar u met service en garantie een notebook kunt 
aanschaffen. Leerlingen die al een eigen notebook of laptop 
hebben, mogen die natuurlijk ook meenemen naar school. 
De specificaties waaraan een notebook moet voldoen, ontvangt u 
bij de eerste voorlichting. U kunt er te zijner tijd voor kiezen het 
aankoopbedrag ineens of in termijnen te betalen. 

Lesmaterialen als een atlas en een rekenmachine worden niet 
door school vergoed. Deze dient u zelf voor uw kind aan te 
schaffen. Onze school biedt u wel de mogelijkheid om deze 
artikelen met korting te kopen. Ook de materialen die in de les 
gebruikt worden als pennen, potloden, gum, plakband, schaar, 
mappen, schriften, papier en gymkleding, komen voor uw eigen 
rekening.

Atlas
Voor het vak aardrijkskunde hebben leerlingen van havo en 
vwo op de locatie Lariks een atlas nodig (voor thuisgebruik). Wij 
adviseren in de brugklas om de Alcarta atlas (1e of 2e druk) aan te 
schaffen. Heeft u thuis nog een 55e editie van de Grote Bosatlas, 
dan volstaat die ook nog. Leerlingen van de locaties Salland en 
Volta hoeven geen atlas thuis te hebben. 

Rekenmachine 
Voor het vak wiskunde hebben de leerlingen vanaf havo 4 en 
vwo 4 een grafische rekenmachine nodig. Deze rekenmachine 
dient goedgekeurd te zijn door het Centraal Examen Voortgezet 
Onderwijs (CEVO). Wij adviseren de Casio FX-CG50. Indien een 
ander model wordt overwogen, overleg dit dan eerst met de 
docent wiskunde. 

Korting
U kunt de atlas en de grafische rekenmachines met korting 
aanschaffen via onze webshop. Het staat u natuurlijk ook vrij 
om deze artikelen elders te kopen. Als de artikelen vóór de 
zomervakantie in onze webshop worden besteld, worden ze 
tegelijk met de schoolboeken aan uw kind geleverd. 

AAN TE SCHAFFEN 
MATERIAAL

Alle overige informatie hierover ontvangt u na aanmelding 
van uw kind.

Meer info
Door op www.rijksoverheid.nl de zoekterm ‘schoolkosten’ 
in te toetsen, vindt u meer algemene informatie over dit 
onderwerp. 
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Leerlingen krijgen de schoolboeken kosteloos in bruikleen. De 
medewerkers van het boekenfonds stellen de boekenpakketten 
samen. Deze pakketten worden in een stevige tas uitgereikt door 
de conciërge aan het begin van het schooljaar. In elke tas zit een 
persoonlijke boekenlijst; wij vragen u om die samen met uw kind 
te controleren. Als blijkt dat er boeken onverhoopt beschadigd zijn 
of niet zijn meegeleverd, kunt u dat via de lijst doorgeven aan de 
medewerkers van het boekenfonds. De data en tijdstippen waarop 
de boeken worden uitgereikt, worden rond de zomervakantie 
bekend gemaakt op onze website.

In het geval de uitgever bepaalde boeken niet voor aanvang van 
het schooljaar kan leveren, streven wij er naar dat alle leerlingen 
eind september hun boekenpakket compleet hebben. 
Als een leerling een extra vak volgt dat niet gangbaar is voor 
de betreffende opleiding of als een leerling door een fysieke 
beperking niet in staat is de schoolboeken van huis naar school 
te vervoeren, kunnen op verzoek extra schoolboeken in bruikleen 
gegeven worden. 

Aan het einde van het schooljaar worden de schoolboeken ingele-
verd. De werkboeken, waarin uw kind mag schrijven, hoeven niet 
te worden ingeleverd.
 

LEERLINGEN KRIJGEN 
DE SCHOOLBOEKEN 
KOSTELOOS IN BRUIKLEEN

SCHOOLBOEKEN
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OMDAT LEERLINGEN DE 
SCHOOLBOEKEN IN BRUIKLEEN 
KRIJGEN, GELDEN DAARVOOR 
DE VOLGENDE AFSPRAKEN: 
• de boeken blijven eigendom van school; 

• de boeken waarin geschreven mag worden, zijn 
eigendom van de leerlingen en hoeven aan het 
einde van het jaar niet te worden ingeleverd; 

•  leerlingen zijn verplicht de huurboeken  
te kaften. Welke boeken huurboeken zijn, kunt u zien 
op de uitgiftelijst die bij de boeken geleverd wordt 

•  leerlingen zijn verplicht de boeken te vervoeren 
in een stevige tas om slijtage te voorkomen;

•  de boeken worden aan het einde van het 
schooljaar (of bij tussentijds verlaten van 
de school) ingeleverd, tenzij anders vermeld;

•  voor boeken die beschadigd worden ingeleverd wordt 
een boete in rekening gebracht. De mate van de 
beschadiging (en daarmee de hoogte van de kosten) wordt 
beoordeeld door de medewerker die de boeken inneemt; 

•  als boeken niet worden ingeleverd of door ernstige 
beschadiging niet meer bruikbaar zijn, wordt de  
nieuwwaarde bij u in rekening gebracht. 

* (let op: afhankelijk van opleiding en locatie) informatie hierover leest u in de digitale locatiegebonden 
infor matieboekjes Salland Loket, Lariks Focus en Volta op onze website.

** met korting in onze webshop

CHECKLIST

Zelf aanschaffen:  
• schrijf- en tekengerei
• geodriehoek
• passer
• plakband
• mappen, schriften, papier
• agenda
• schooltas
• kaftpapier
• gymkleding
• woordenboeken* 
• gewone rekenmachine*

Via de webshop van school aanschaffen 
of in een winkel aanschaffen:
• Grafische rekenmachine**, voor leerlingen op havo/

vwo vanaf het vierde leerjaar
• Atlas**, voor leerlingen op Lariks  
• Notebook, voor brugklasleerlingen  

op Salland en Lariks via webshop  
van Rent Company. Leerlingen van Volta krijgen 
hier aparte informatie over toegestuurd.

Regelen in onze webshop:
• huur van het kluisje
• betaling van de vrijwillige 

ouderbijdrage  en vrijwillige 
vakkenbijdrage

• betaling van excursies, activiteiten 
en uitwisselingen 

• vakkenbijdrage voor bijvoorbeeld 
bsm  of LO2

• extra ouderbijdrage als uw kind   
tweetalig onderwijs op Lariks volgt

7Schoolkosten en leermiddelen 2023-2024   | 



Tegemoetkoming in de studiekosten
Van de overheid ontvangt u voor uw kind (tot 18 jaar) een 
kindgebonden budget (zie ook: toeslagen.nl). Voor kinderen ouder 
dan 18 is er de tegemoetkoming scholieren. Meer informatie 
daarover vindt u op duo.nl.

Bruikleenregeling
Wanneer u door financiële omstandigheden niet in staat bent om 
een laptop, grafische rekenmachine, atlas, locker of schoolpas te 
betalen, kunt u een beroep doen op onze bruikleenregeling. U kunt 
dit verzoek indienen via onze webshop (ouderportaal). U kunt een 
beroep doen op de regeling in de volgende gevallen:
• het gezinsinkomen is aantoonbaar lager dan 125% van de voor 

u geldende landelijke netto bijstandsnorm (het normbedrag is 
exclusief gemeentelijke toeslagen en/of verlagingen);

• de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is 
aantoonbaar op uw situatie van toepassing. 

De volledige bruikleenregeling kunt u nalezen in bijlage 2.
Als u in aanmerking komt voor de bruikleenregeling, krijgt uw kind 
een laptop van school in bruikleen.

Teruggave betaalde bijdragen
Als een leerling tijdens het schooljaar de school verlaat, wordt 
een deel van de gelden van de algemene schoolkostenbijdrage 
terugbetaald. De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de tijd 
die reeds op school is doorgebracht.

Webshop 
Bij de start van het schooljaar, ontvangt u van ons per mail 
een uitnodiging om in onze webshop goederen en diensten te 
bestellen. Op de homepage van onze site klikt u op de button 
'webshop', waarna u inlogt op het ouderportaal en doorgestuurd 
wordt naar de webshop. Hier vindt u het overzicht van producten 
en diensten. Ook aanvullende leermiddelen als bijvoorbeeld 
de grafische rekenmachine en de atlas kunt u via de webshop 
bestellen. Na het afronden van de bestelling in de webshop 
ontvangt u per mail een orderbevestiging. 

Betaling 
U kunt uw bestelling in de webshop gemakkelijk betalen via iDeal. 
Als u liever in termijnen betaalt, kunt u, bij bestelling van €65,- of 
meer, kiezen voor ‘betalen op rekening’. U kunt ook kiezen voor 
het afgeven van een doorlopende machtiging. Op het moment 
dat u uw kind aanmeldt op CS Vincent van Gogh ontvangt u 
een formulier waarmee u een doorlopende machtiging kunt 
afgeven. De door u te betalen bedragen worden dan automatisch 
geïncasseerd. Als u een doorlopende machtiging afgeeft, is 
het mogelijk om in maximaal vier termijnen te betalen. De 
doorlopende machtiging wordt uiteraard alleen gebruikt als u in 
onze webshop een bestelling heeft geplaatst en gekozen heeft 
voor de optie ‘betalen op rekening’. Een machtiging wordt per 
leerling afgegeven. Dat betekent dat als u meerdere kinderen bij 
ons op school heeft, u voor elk kind een aparte machtiging afgeeft. 

AANSCHAF 
EN BETALING
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BIJLAGE 1
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10

OVERZICHT KOSTEN 
EN BIJDRAGEN

 

*Onder ouder(s)/verzorger(s) wordt hier verstaan de wettelijke vertegenwoordiger(s)  Pagina 1 
 

 Overeenkomst vrijwillige schoolkosten 
bijdrage schooljaar 2023-2024 
Ouder(s)/verzorger(s) worden geacht op de hoogte te zijn van het volgende: 

 Dat de schoolkostenbijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te worden 
aangegaan; 

 Dat het de ouder(s) / verzorger(s)* vrij staat de overeenkomst slechts voor een gedeelte van de 
door de school aangeboden goederen/diensten en activiteiten aan te gaan; 

 Dat de school leerlingen niet kan uitsluiten van lessen en activiteiten waarvoor de 
ouder(s)/verzorger(s)* niet wensen te betalen;  

 Dat de overeenkomst voor slechts één schooljaar wordt aangegaan; 
 Dat wanneer deze overeenkomst is ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s)* er wel een 

verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage door de ouder(s)/verzorger(s)* 
bestaat; 

 Dat betaling plaatsvindt gedurende het schooljaar aan de hand van een door de school 
toegezonden, gespecificeerde factuur met inachtneming van de al dan niet afgegeven machtiging 
voor incasso; 

 Dat in het geval van tussentijdse in‐ of uitstroom op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s)*  
restitutie mogelijk is, over de algemene ieder jaar terugkerende kosten, naar evenredigheid van 
de onderwijstijd op de school (uitgedrukt in hele maanden/10); 

 Dat in het geval er meerdere kinderen van de ouder(s)/verzorger(s)* bij de school ingeschreven 
staan er toch maar één keer vrijwillige algemene bijdrage door de school verwacht wordt, 
ondanks het feit dat de school graag voor iedere ingeschreven leerling de vrijwillige algemene  
bijdrage ontvangt. De voorzieningen die met de vrijwillige algemene bijdrage bekostigd worden 
blijven onverminderd beschikbaar;  

 Dat de school, op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s)*, gehele dan wel gedeeltelijke 
kwijtschelding verleent van een verschuldigde bedrag, als voldaan is aan één van de hieronder 
genoemde omstandigheden: 

o Indien het gezinsinkomen aantoonbaar lager is dan 125% van de voor de 
ouder(s)/verzorger(s) geldende landelijke netto bijstandsnorm (het norm bedrag is dus 
exclusief gemeentelijke toeslagen en of verlagingen) wordt gedeeltelijke dan wel gehele 
kwijtschelding verleend (zie kwijtscheldingsregeling) ;  

o Indien aantoonbaar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de 
ouder(s)/verzorger(s)* van toepassing is verklaard; 
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NB: Alle artikelen kunt u in de webshop betalen; u kiest voor 100%, 75% of 50% bijdragen
NB: De laptop hoeft niet via de school aangeschaft te worden
NB: de kosten van de laptop kunnen gespreid over de jaren betaald worden
NB: Niet gratis leermiddelen hoeven niet via de school aangeschaft te worden
NB: De gepresenteerde bedragen van de excursies zijn gebaseerd op het schooljaar 2021/2022
NB: Prijswijzigingen voorbehouden

Algemene ieder jaar terugkerende kosten

Vrijwillige algemene bijdrage                €     50,00

Cambridge Engels examen (bij vrijwillige deelname) €   275,00

Laptop (voor de gehele schoolloopbaan)

Leerjaar 1

Introductie, cultuur en sport €   100,00

Leerjaar 2

Introductie, cultuur en sport €     75,00

Leerjaar 3

Introductie, cultuur en sport €     75,00

Vakoverstijgende excursie, 3 dagen €   175,00

LO2 skiën (1 x per 2 jaar) €     80,00

Leerjaar 4

Introductie, cultuur en sport €     75,00

Vakoverstijgende excursie, 5 dagen €   275,00

LO2 skiën (1 x per 2 jaar) €     80,00

BEILEN (2023/2024) SALLAND (2023/2024)
Overzicht vrijwillige schoolkostenbijdrage van ouder(s)/verzorger(s) locatie Beilen Overzicht vrijwillige schoolkostenbijdrage van ouder(s)/verzorger(s) locatie Salland

Algemene ieder jaar terugkerende kosten

Vrijwillige algemene bijdrage €     50,00

Vrijwillige vakkenbijdrage €     50,00

Huur locker (huren is vrijwillig) €     15,00

leerjaar 1 B K T M

Excursies / reizen / etcetera

Introductie en Introductiekamp €     35,00 €     35,00 €     35,00 €     35,00

Niet gratis leermiddelen

Laptop (voor de gehele schoolloopbaan), keuze in kwaliteit prijs 
tussen € 370,00 en € 840,00 (lease 10,95-17,50 per maand voor 
3, 4 of 5 jaar)

Leerjaar 2

Excursies / reizen / etcetera

Uitwisseling Molbergen €     50,00

Bezoek Leaer €     15,00

Bezoek Aurich €     25,00

Ski-reis, optioneel (afhankelijk van besluitvorming) €   485,00 €   485,00 €   485,00 €   485,00

Niet gratis leermiddelen
Laptop (voor de gehele schoolloopbaan), keuze in kwaliteit prijs 
tussen € 370,- en € 840,- (lease 10,95-17,50 per maand voor
3, 4 of 5 jaar)

leerjaar 3

Excursies / reizen / etcetera

Kerstmarkt Duits €     15,00

Werkweken (diverse bedragen maar maximaal) €   395,00 €   395,00 €   395,00 €   395,00

Niet gratis leermiddelen
Laptop (voor de gehele schoolloopbaan), keuze in kwaliteit prijs 
tussen € 370,- en € 840,- (lease 10,95-17,50 per maand voor
3, 4 of 5 jaar)

Leerjaar 4

Niet gratis leermiddelen
Laptop (voor de gehele schoolloopbaan), keuze in kwaliteit prijs 
tussen € 370,- en € 840,- (lease 10,95-17,50 per maand voor
3, 4 of 5 jaar)

NB: Alle niet gratis leermiddelen blijven na betaling eigendom van de leerling.
NB: Niet gratis leermiddelen hoeven niet via de school aangeschaft te worden.
NB: De kosten voor de laptop kunnen gespreid over de jaren betaald worden.
NB: De gepresenteerde bedragen van de werkweken/uitwisselingen zijn gebaseerd op het schooljaar 2019/2020.
NB: Prijswijzigingen voorbehouden
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ONDER VOORBEHOUD VAN 

GOEDKEURING DOOR DE MR

LARIKS (2023/2024)
Overzicht vrijwillige schoolkostenbijdrage van ouder(s)/verzorger(s) locatie Lariks

Algemene ieder jaar terugkerende kosten

Vrijwillige algemene bijdrage €     50,00

Vrijwillige vakkenbijdrage
Huur locker (huren is vrijwillig) 

€     15,00
€     15,00

leerjaar 1 havo atheneum gymnasium

Niet gratis leermiddelen

Alcarta atlas
Laptop (voor de gehele schoolloopbaan), keuze in kwaliteit prijs 
tussen € 370,- en € 840,- (lease 10,95-17,50 per maand voor
3, 4 of 5 jaar)

€     45,00 €     45,00 €     45,00

Excursies / reizen / etcetera

Introductiedagen €     13,50 €     13,50 €     13,50

Extra ouderbijdrage TTO (zie specificatie voor onderbouwing) €   330,00 €   330,00 €   330,00

Leerjaar 2

Niet gratis leermiddelen

Laptop (alleen voor zij-instromers)

Excursies / reizen / etcetera

Toneeluitvoering klassieke talen  €       7,00 €        7,00

Extra ouderbijdrage TTO (zie specificatie voor onderbouwing) €   380,00 €   335,00 €   335,00

Leerjaar 3  

Niet gratis leermiddelen

Laptop (alleen voor zij-instromers)

Excursies / reizen / etcetera 
Toneeluitvoering klassieke talen  €   7,00 €   7,00

Extra ouderbijdrage TTO (zie specificatie voor onderbouwing) €   380,00 €   380,00 €   380,00

Leerjaar 4

Niet gratis leermiddelen

Laptop (alleen voor zij-instromers)

Niet gratis leermiddelen Alleen bij 
vak:

Grafische rekenmachine Casio FX-CG50 WIS A B C D €   100,00 €   100,00 €   100,00

Kledingpakket BSM €     60,00 €     60,00  €     60,00

Woordenboeken (GR-NE) GTC €     47,00

Woordenboeken (LA-NE) LTC €     52,00

Excursies / reizen / etcetera havo atheneum gymnasium

Gymnasium excursie €   30,00

Voorschot Rome reis Italië GTC/LTC €   740,00 €   740,00

Voorschot werkweken en uitwisselingen
(niet voor TTO-leerlingen)

€   420,00 €   420,00 €   420,00

Extra ouderbijdrage BSM BSM €     40,00 €     40,00 €     40,00

Extra ouderbijdrage TTO (zie specificatie voor onderbouwing) €   920,00 €   795,00 €   795,00

Dagexcursie V4 WISC €     20,00 €     20,00

Dagexcursie H4 WISD €   15,00

Dagexcursie V4 WISD €     15,00 €     15,00

Dagexcursie H4 AK €   10,00

Dagexcursie V4 AK €     10,00 €     10,00

Leerjaar 5

Niet gratis leermiddelen

Laptop (alleen voor zij-instromers)

Excursies / reizen / etcetera

Dagexcursie V5 WISC €     20,00 €     20,00

Dagexcursie H5 WISD €     15,00

Dagexcursie V5 WISD €     15,00 €     15,00

Gymnasiumexcursie €     30,00

Extra ouderbijdrage BSM BSM €     30,00 €     30,00 €      30,00

Extra ouderbijdrage TTO (zie specificatie voor onderbouwing) €   520,00 €   395,00 €   395,00

Leerjaar 6

Niet gratis leermiddelen *

Laptop (alleen voor zij-instromers)

Excursies / reizen / etcetera

Dagexcursie V6 WISD €     15,00 €     15,00

Gymnasiumexcursie €     30,00

Voorschot reis Moderne Natuurkunde NATM €   267,00 €   267,00

Extra ouderbijdrage TTO (zie specificatie voor onderbouwing) €   395,00 €   395,00

*

*

*

*

NB: Alle niet gratis leermiddelen blijven na betaling eigendom van de leerling.
NB: Niet gratis leermiddelen hoeven niet via de school aangeschaft te worden.
NB: Bij aanschaf van de laptop via school kunnnen de kosten gespreid over de jaren betaald worden.
NB: Voor specificatie extra ouderbijdrage TTO zie bijlage TTO.
NB: Voor specificatie extra ouderbijdrage BSM zie bijlage BSM.
NB: Indien het voorschot voor een reis te hoog is, wordt het teveel betaalde teruggestort.
NB: Prijswijzigingen voorbehouden

* in afwachting van goedkeuring DR
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LARIKS (2023/2024)
Specificatie extra ouderbijdrage TTO

leerjaar 1 extra ouderbijdrage havo vwo

toneelvoorstelling €    15,00 € 15,00

projecten €    75,00 € 75,00

literatuur €      5,00 €  5,00

netwerk €    15,00 € 15,00

Totaal: €  110,00 € 110,00

leerjaar 1 excursie buitenland € 220,00 € 220,00

Leerjaar 2 extra ouderbijdrage

toneelvoorstelling € 35,00 € 35,00

projecten € 80,00 € 80,00

literatuur €    5,00 € 5,00

netwerk € 15,00 € 15,00

Totaal: € 135,00 €  135,00

leerjaar 2 excursie buitenland € 245,00 € 200,00

Leerjaar 3 extra ouderbijdrage

examenkosten € 100,00 € 100,00

toneel € 25,00 € 25,00

projecten € 110,00 € 110,00

literatuur € 5,00 € 5,00

netwerk € 15,00 € 15,00

Totaal: € 255,00 € 255,00

leerjaar 3 excursie buitenland €  125,00 € 125,00

Leerjaar 4 extra ouderbijdrage

examenkosten (GP, IB materiaal en sparen) € 300,00 € 200,00

projecten (HSP-MUN e.d. € 200,00 €  175,00

literatuur € 5,00 € 5,00

netwerk € 15,00 € 15,00

Totaal: € 520,00 € 395,00

leerjaar 4 uitwisseling buitenland € 400,00 € 400,00

Leerjaar 5 extra ouderbijdrage havo vwo

examenkosten (GP, IB materiaal en sparen) € 200,00 € 200,00

projecten (HSP-MUN e.d.) € 300,00 €  175,00

literatuur € 5,00 € 5,00

netwerk € 15,00 € 15,00

Totaal: € 540,00 € 395,00

Leerjaar 6 extra ouderbijdrage

excursies (krijgt nog een andere omschrijving van TTO-coordin.) € 245,00

examenkosten (IB materiaal en kosten examen) € €  100,00

ib-dag €  25,00

ib-uitreiking € 10,00

netwerk € 15,00

Totaal: € 395,00

LARIKS (2023/2024)*
Specificatie extra ouderbijdrage BSM

havo vwo

Kosten leerjaar 4 en leerjaar 5 € €

EHBO € 35,00 € 35,00

Outdoor dag € 35,00 € 35,00

Totaal: € 70,00 € 70,00

Leerjaar 4

Aandeel kosten 60% € 40,00 € 40,00

Totaal: € 40,00 € 40,00

Leerjaar 5

Aandeel kosten 40% € 30,00 € 30,00

Totaal: € 30,00 € 30,00

Leerjaar 6

Aandeel kosten 0% € - € -

Totaal: € - € -

* in afwachting van goedkeuring DR
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BIJLAGE 2
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 Bruikleenregeling 2023-2024 
Wat	staat	er	in	de	overeenkomst?	
Dat de school, op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s), bruikleen van artikelen geeft en/of kluisje inclusief 
schoolpas verstrekt bij één van de hieronder genoemde omstandigheden: 
 Indien het gezinsinkomen aantoonbaar lager is dan 125% van de voor de ouder(s)/verzorger(s) geldende 

landelijke netto bijstandsnorm (het normbedrag is dus exclusief gemeentelijke toeslagen en of verlagingen) 
worden artikelen in bruikleen gegeven;  

 Indien aantoonbaar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de ouder(s)/verzorger(s) van toepassing is; 
 De school kan in bijzondere omstandigheden de bruikleenregeling toekennen; deze bijzondere 

omstandigheden worden beoordeeld door het CvB. 

Wat	valt	niet	onder	de	bruikleenregeling?	
 Goederen en of diensten die niet van de school zijn gekocht. 
 Meer dan één atlas per gezin. 
 Woordenboeken (de leerling kan een woordenboek in bruikleen krijgen, of in de mediatheek lenen). 
 Sportkleding voor zittenblijvers. 

Overige	regels	
 U kunt uw verzoek via het ouderportaal indienen. Als dit niet lukt, kunt u contact opnemen met 

m.vonk@csvvg.eu. Als u ondersteund wordt door Stichting Leergeld, valt u doorgaans ook binnen de grenzen 
van onze bruikleenregeling. 

 Uw verzoek wordt door de school beoordeeld door de financiële administratie (M. Vonk). Om de aanvraag te 
kunnen beoordelen, vragen wij u om een recente uitkeringsspecificatie (van de ouder/verzorger) met uw 
verzoek mee te sturen. Deze specificatie mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Als de Wet Schuldsanering 
Natuurlijke personen op u van toepassing is, volstaat een afschrift van de uitspraak.  

 Als kwijtschelding wordt verleend geldt dat voor de gehele schoolloopbaan van de leerling(en) uit het gezin.  
 Als uw financiële situatie verbetert waardoor u zelf de kosten kunt dragen, reken wij er op dat u dit doorgeeft 

aan de financiële administratie. 
 Bij aanschaf van een laptop dient vooraf een aanvraag voor de bruikleenregeling gedaan te worden. Dit kan  

niet achteraf worden aangevraagd op reeds afgesloten koop‐ of huurcontracten voor de laptop. 
 Als u een klacht heeft over de uitvoering van de bruikleenregeling, kunt u mailen met het CvB 

(a.vellinga@csvvg.eu). 

BRUIKLEEN-
REGELING
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#IK BEN VINCENT!
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