Toelichting Schoolkosten Pieter Groen 2017-2018

Toelichting Schoolkosten 2017-2018 Pieter Groen
VOB 2017-2018
Bedrag
1mavo/havo/vwo; Introductiedag de Kwakel

€

25,00

1mavo/havo/vwo; Printtegoed

€

10,00

1mavo/havo/vwo; Tekenpakket

€

15,00

1vwo; PGA Gastles RMO

€

5,00

1vwo; PGA Museon

€

13,00

1vwo/2vwo/3vwo; PGA Diverse materialen en lezingen

€

10,00

2mavo/havo/vwo; Gemeentemuseum/Gevangenpoort/Rondleiding

€

12,00

2mavo/havo/vwo; Introductiedag watersportcentrum Vlietland

€

23,00

2mavo; Anne Frankhuis Amsterdam

€

8,00

2mavo; Muziekproject CKV

€

15,00

2vwo; PGA NEMO Amsterdam

€

14,00

3havo/3vwo; Land van Saeftinghe Zeeland (geen TTO)

€

16,00

3havo/3vwo; Verzetsmuseum Amsterdam

€

8,00

3havo/3vwo/4havo/4vwo/5havo/5vwo/6vwo; Introductiedag

€

15,00

3mavo LO 2; Activiteit

€

35,00

3mavo; Tekenen Rijksmuseum en Stedelijk museum

€

23,00

3mavo/4havo/4vwo; Tweede Kamer (Prodemos)

€

10,00

3mavo/4mavo; Introductiedag Duinrell/Green Adventure

€

28,00

3vwo; PGA Science Centre Delft

€

15,00

4havo; Economie Haven Rotterdam

€

18,00

4havo/4vwo; Amsterdam CKV activiteit

€

40,00

4havo/5vwo; Biologie Blijdorp

€

16,00

4havo/5vwo/6vwo; Aardrijkskunde Museon Den Haag

€

13,00

4mavo LO 2: Activiteit

€

40,00

4mavo/4havo/4vwo; FRANS Lille

€

40,00

4mavo/5havo/6vwo; Examenklassen jaarboek examenviering

€

24,00

4vwo; Geschiedenis Tijdvak Grieken en Romeinen Leiden

€

4,00

5havo; Economie DNB in Amsterdam

€

9,00

5havo/6vwo; Duits Keulen

€

45,00

5havo/6vwo; Museum bescherming bevolking Rijswijk

€

15,00

5vwo; Activiteit CKV

€

40,00

5vwo; Ieper

€

35,00

5vwo; Inktaap

€

15,00

5vwo/6vwo; Economie Rabobank Utrecht

€

9,00

Alle klassen (behalve examenklassen) Cultuurkaart

€

10,00

Alle klassen Lockerhuur

€

15,00

Alle klassen Overige Ouderbijdrage (ICT voorzieningen/Veiligheid/Verzekeringen)

€

60,00

Alle klassen Schoolpas

€

5,00
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Onderwijs gerelateerde kosten/Reizen
1 en 2 mavo/havo/vwo; Sportklas

€

150,00

1vwo TTO Uitwisselings programma buitenland

€

350,00

2vwo/3vwo/4vwo; TTO Uitwisselings programma buitenland

€

375,00

3vwo; Sportklas

€

125,00

4mavo/4havo/4vwo; Werkweken afhankelijk van bestemming

€ 360 - € 410

6vwo; Natuurkunde CERN in Geneve

€

250,00

€

400,00

Aan te schaffen 1e klassen iPad
1 mavo/havo/vwo iPad (via extern bedrijf) in 36 termijnen (€ 535,- inclusief verzekering
en borg) of bij betaling in 1 keer € 400,-
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Leerjaar 1

1mavo/havo/vwo; Introductiedag de Kwakel € 25,Pieter Groen doet mee aan een poldersurvival, een spectaculair hindernisparcours over
brede poldersloten en aan een zeskamp, waarbij een aantal teams tegen elkaar strijden. De
bedoeling hiervan is dat de leerlingen elkaar aan het begin van het schooljaar beter leren
kennen. Poldersport betekent een leuke dag, met veel plezier, maar ook met leermomenten.
Teambuilding en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van de activiteiten.
1mavo/havo/vwo; Printtegoed € 10,Aan de leerlingen van de brugklassen wordt bij de start van het schooljaar een printtegoed
verstrekt. De leerlingen nemen hun printtegoed mee bij overgang naar een volgende klas.
Alle andere leerlingen (dus vanaf klas 2 t/m examenjaren) moeten zelf printtegoed bijkopen
als het tegoed onder €1,00 komt. Via het programma Papercut kunnen de leerlingen
vervolgens zelf hun tegoed via een PC in de mediatheek ophogen.
1mavo/havo/vwo; Tekenpakket € 15,Alle leerlingen van de 1e klassen ontvangen een tekenpakket via Pieter Groen. Het etui wordt
voorzien van naam en klas en blijft in principe het hele jaar op school. Voor het maken van de
opdrachten bij tekenen is het echt van belang dat uw zoon/dochter over deze materialen
beschikt. Na klas 3 kan het etui mee naar huis genomen worden of eventueel nog gebruikt
worden in de bovenbouw.
In het etui zitten de volgende materialen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquarelpotloden 12 assorti
Linde HB potlood
Goldstar 3B potlood
Gum
Puntenslijper
Stabilo fineliner zwart
Da vinci penseel maat 3
Da vinci penseel maat 8
Linde kwast maat 8
Linde kwast maat 20
Kroontjespen + plastic houder

1vwo/2vwo/3vwo; PGA Diverse materialen en lezingen € 10,Ieder jaar komt een jonge wetenschapper iets vertellen over zijn of haar werk. Deze
zogenaamde PGA-lezing is verplicht voor de PGA-leerlingen, maar staat ook open voor
ouders en andere geïnteresseerden. Afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld geluisterd naar
een archeoloog/Egyptoloog en naar een neuroloog (hersenonderzoek).
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Daarnaast investeren we in materialen om leuke practica te kunnen doen. Een mooi
voorbeeld hiervan zijn de legorobots die gebruikt worden in de 1e en 3e klas.
1vwo; PGA Gastles RMO € 5,Nog nader in te vullen activiteit.
1vwo; PGA Museon € 13,De leerlingen van 1 vwo PGA brengen een bezoek aan Museon.
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Leerjaar 2
2 mavo/havo/vwo; Gemeentemuseum/Gevangenpoort/Rondleiding € 12,De leerlingen van de 2e klassen brengen een bezoek aan het Gemeentemuseum en de
Gevangenpoort.
2 mavo/havo/vwo; Introductiedag watersportcentrum Vlietland € 23,Bij de Vlietlanden gaan de leerlingen van alle 2e klassen in de nieuwe samenstelling van de
klas een dag lang team builden. Dit houdt in vlotten bouwen, survivalbaan en andere
teamonderdelen waarbij de klas, na het einde van de dag, elkaar een stuk beter leert kennen.
2 mavo; Anne Frankhuis Amsterdam € 8,De leerlingen van 2 mavo brengen een bezoek aan het Anne Frank huis in Amsterdam.
2 mavo; Muziekproject CKV € 15,Muziek en Zangproject i.s.m. Muziekschool, The Box studio’s en lokale muziekvereniging.
Leerlingen maken eigen rapsingle en ritme instrument. Rap wordt opgenomen in
muziekstudio.
2vwo; PGA NEMO Amsterdam € 14,De leerlingen van 2vwo PGA brengen een bezoek aan NEMO in Amsterdam.
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Leerjaar 3
3mavo; Tekenen Rijksmuseum en Stedelijk museum € 23,De leerlingen van 3 mavo met het vak Tekenen brengen een bezoek aan het Rijksmuseum en
het Stedelijk Museum in Amsterdam.
3mavo LO 2; Activiteit (vaak wedstrijd Nederlands elftal) € 35,De leerlingen van 3 mavo met het vak LO 2, bezoeken een wedstrijd van het Nederlands
Elftal.
3mavo/4mavo; Introductiedag Duinrell / Green Adventure € 28,De leerlingen brengen een bezoek aan het attractiepark Duinrell en tevens bezoeken ze
Adventure Mountain op het landgoed Duinrell. Een buitensport evenement waarbij de
kinderen elkaar beter leren kennen en te maken krijgen met begrippen als samenwerken,
luisteren naar elkaar, elkaar helpen, oog hebben voor elkaar, motorische basisvaardigheden
en natuurbeleving.
3havo/3vwo/4havo/4vwo/5havo/5vwo/6vwo; Introductiedag € 15,Activiteit met de mentor op de eerste schooldag, zodat de leerlingen elkaar beter leren
kennen, verschillende activiteit per leerjaar.
3havo/3vwo; Verzetsmuseum Amsterdam € 8,De leerlingen van 3havo/3vwo brengen een bezoek aan het Verzetsmuseum in Amsterdam.
3havo/3vwo; (geen TTO) Land van Saeftinghe Zeeland € 16,De leerlingen van 3havo/3vwo (behalve de TTO leerlingen) brengen een bezoek het land van
Saeftinghe in Zeeland. Het Bezoekerscentrum Saeftinghe nemen de leerlingen mee door het
unieke natuurgebied. Ze maken kennis met de natuur, het landschap, de rijke geschiedenis,
en bovenal met de wijdse ruimte van het schorrelandschap dat Saeftinghe kenmerkt.
3vwo; PGA Science Centre Delft € 15,De leerlingen van 3vwo PGA brengen een bezoek aan het Science Centre Delft.
3mavo/4havo/4vwo; Tweede Kamer (Prodemos) € 10,De leerlingen van 3 mavo/4havo/4vwo brengen een bezoek aan de Tweede Kamer.
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Leerjaar 4
3mavo/4mavo; Introductiedag Duinrell / Green Adventure € 28,De leerlingen brengen een bezoek aan het attractiepark Duinrell en tevens bezoeken ze
Adventure Mountain op het landgoed Duinrell. Een buitensport evenement waarbij de
kinderen elkaar beter leren kennen en te maken krijgen met begrippen als samenwerken,
luisteren naar elkaar, elkaar helpen, oog hebben voor elkaar, motorische basisvaardigheden
en natuurbeleving.
3havo/3vwo/4havo/4vwo/5havo/5vwo/6vwo; Introductiedag € 15,Activiteit met de mentor op de eerste schooldag, zodat de leerlingen elkaar beter leren
kennen, verschillende activiteit per leerjaar.
3mavo/4havo/4vwo; Tweede Kamer (Prodemos) € 10,De leerlingen van 3 mavo/4havo/4vwo brengen een bezoek aan de Tweede Kamer.
4mavo; LO 2: Activiteit € 40,Een nog nader te bepalen activiteit voor de leerlingen uit 4 mavo met het vak LO2.
4havo; Economie Haven Rotterdam € 18,De leerlingen van 4havo met het vak Economie brengen een bezoek aan de Haven van
Rotterdam.
4havo/4vwo; CKV activiteit Amsterdam € 40,De leerlingen van 4 havo/4vwo brengen een bezoek aan het Muziektheater en Rijksmuseum.
4mavo/4havo/4vwo; Frans Excursie Lille € 40,De leerlingen van 4 mavo/havo/4vwo die Frans in het vakkenpakket hebben, gaan op
excursie naar Lille. Ze krijgen didactische opdrachten die ze in het Frans moeten uitvoeren in
combinatie met het bezoeken van culturele bezienswaardigheden.
4havo/5vwo; Biologie Blijdorp € 16,De leerlingen van 4 havo/5vwo met het vak Biologie brengen een bezoek aan Blijdorp
Rotterdam.
De leerlingen krijgen een praktische opdracht die meetelt voor PTA.
4vwo; Geschiedenis Tijdvak Grieken en Romeinen Leiden € 4,De leerlingen van 4 vwo met het vak Geschiedenis gaan op de fiets naar Leiden voor een
excursie.
4havo/5vwo/6vwo; Aardrijkskunde Museon Den Haag € 13,De leerlingen uit 4havo/5vwo/6vwo met het vak Aardrijkskunde brengen een bezoek aan het
Museon in Den Haag.
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4mavo/5havo/6vwo; Examen viering / Fotojaarboek/ € 24,De leerlingen die dit schooljaar examen doen krijgen aan het einde van het schooljaar een
uitgebreide diploma uitreiking aangeboden en een fotojaarboek uitgereikt.
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Leerjaar 5 en 6
3havo/3vwo/4havo/4vwo/5havo/5vwo/6vwo; Introductiedag € 15,Activiteit met de mentor op de eerste schooldag, zodat de leerlingen elkaar beter leren
kennen, verschillende activiteit per leerjaar.
4havo/5vwo/6vwo; Aardrijkskunde Museon Den Haag € 13,De leerlingen uit 4havo/5vwo/6vwo met het vak Aardrijkskunde brengen een bezoek aan het
Museon in Den Haag.
4mavo/5havo/6vwo; Examen viering / Fotojaarboek/ € 24,De leerlingen die dit schooljaar examen doen krijgen aan het einde van het schooljaar een
uitgebreide diploma uitreiking aangeboden en een fotojaarboek uitgereikt.
5havo (EC); DNB Amsterdam € 9,De leerlingen van 5 havo met het vak Economie brengen een bezoek aan de Nederlandse
Bank in Amsterdam.
5havo/6vwo; Duits Excursie Keulen € 45,De leerlingen van 5havo/6vwo die Duits in het vakkenpakket hebben, gaan op excursie naar
Keulen. Ze krijgen didactische opdrachten die ze in het Duits moeten uitvoeren in combinatie
met het bezoeken van culturele bezienswaardigheden.
5havo/6vwo; Museum bescherming bevolking Rijswijk € 15,Het Museum Bescherming Bevolking (MBB) is de organisatie die het erfgoed van de
voormalige organisatie Bescherming Bevolking verzamelt, conserveert en presenteert. Het
MBB is een voortzetting van de Stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking (NCBB).
In 2000 is de NCBB, als particulier initiatief, opgericht om de huidige samenleving inzicht te
geven in het belang van de organisatie Bescherming Bevolking (B.B.) gedurende de Koude
Oorlog.
5vwo; CKV activiteit € 40,Voorstelling in het Theater Leiden, excursie Amsterdam: Rijksmuseum, Muziektheater en
Stadswandeling en excursie Den Bosch: Tentoonstelling en Stadswandeling
5vwo; Ieper € 35,Als afsluiting van het project Eerste Wereldoorlog van de vakken Engels, Frans, Duits en
geschiedenis brengen de leerlingen uit 5-vwo een bezoek aan de Belgische stad Ieper. Deze
stad is in de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918 het toneel geweest van verschrikkelijke
gevechten en verwoestingen. Na een bezoek aan het museum ‘In Flanders Fields’, trekken de
leerlingen met een gids langs de Ieperboog buiten de stad, waar nog veel herinnert aan de
loopgravenoorlog. Rond en in de stad zijn honderdduizenden burgers en soldaten
gesneuveld. Daaraan herinneren de talloze oorlogskerkhoven en deels herstelde loopgraven.
’s Avonds nemen de leerlingen deel aan de indrukwekkende Last Post: al sinds 1928 wordt
elke avond onder de Menenpoort het verkeer stilgelegd voor een herdenking van de
slachtoffers.
9

Toelichting Schoolkosten Pieter Groen 2017-2018

5vwo; Inktaap € 15,Project 5vwo leerlingen Nederlands
5vwo/6vwo; Economie Rabobank Utrecht € 9,De leerlingen van 5 vwo/6vwo met het vak Economie brengen een bezoek aan de Rabobank
in Utrecht.
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Alle leerlingen
Alle leerlingen behalve examenklassen Cultuurkaart (CJP) € 10,Om deel te nemen aan de activiteiten van CKV hebben de leerlingen een cultuurkaart nodig
(CJP-pas), deze pas wordt via het Andreas College aan de leerlingen verstrekt. De aanschaf
voor deze pas bedraagt € 10,-.
Met deze pas kunnen de leerlingen ook buiten school om gebruik maken van vele
aanbiedingen/kortingen (https://www.cjp.nl/kortingen/).
Alle leerlingen Locker Huur € 15,Iedere leerling beschikt over een eigen locker. Door het veilig opbergen van de spullen van
de leerlingen, kan diefstal beter worden voorkomen. De leerlingen kunnen ook een gedeelte
van hun boeken of tablet die zij later op de dag moeten gebruiken in hun locker opbergen.
Alle leerlingen Schoolpas € 5,De pas is onder andere nodig in de mediatheek, bibliotheek, kantine en op schoolfeesten van
het Andreas College Pieter Groen. De leerling is verplicht deze pas bij zich te dragen, deze
pas kan tevens opgewaardeerd worden, zodat hiermee in de leerlingkantine betaald kan
worden.
Alle leerlingen Overige Ouderbijdragen (zie hieronder) € 60,ICT voorzieningen (€ 40,-) Kosten van de leerling portals en overige ICT voorzieningen.
Ouders/verzorgers kunnen d.m.v. het webportaal de resultaten van hun kinderen inzien,
de lesroosters bekijken en roosterwijzigingen raadplegen. Ook de leerlingen zelf maken
dagelijks gebruik van het leerling portaal.
Veiligheid (€ 10,-) Er zijn binnen de school veiligheidsvoorzieningen getroffen in het kader
van de ARBO-wet. Het personeel is geschoold in bedrijfshulpverlening. Ook zijn er voldoende
EHBO-voorzieningen getroffen. Er zijn assistent-conciërges aangesteld die op de veiligheid
van de leerlingen letten. Wij vragen voor deze onderdelen tezamen een kleine bijdrage van
de ouders/verzorgers.
Verzekeringen (€ 10,-) Pieter Groen heeft een basispakket Aansprakelijkheids- een
Ongevallenverzekering en een Groepsreisverzekering afgesloten. Bij schoolongevallen is de
hoogte van het bedrag dat uiteindelijk wordt uitgekeerd afhankelijk van de omstandigheden.
Wij hebben alles gedaan wat naar redelijkheid in het vermogen van de school ligt om risico’s
te voorkomen, te verkleinen of te verminderen. Diefstal is niet gedekt door onze verzekering.
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Onderwijs Gerelateerde Kosten/Reizen 2017-2018
Sportklassen 1e en 2e klassen / 3 vwo
1e en 2e klassen Sportklas € 150,3 vwo Sportklas € 125,TTO Klassen
1 vwo TTO Uitwisselingsprogramma buitenland € 350,2 vwo/3vwo/4vwo TTO Uitwisselingsprogramma buitenland € 375,Excursiereis 6vwo Natuurkunde
6 vwo Natuurkunde Cern in Geneve € 250,Werkweken alle 4e klassen
4 mavo/4havo/4vwo werkweek afhankelijk van bestemming € 360 - € 410,Aan te schaffen 1e klassen
1e klassen iPad (via extern bedrijf) in 36 termijnen € 535,- inclusief verzekering en borg of in 1
termijn € 400,-
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