Toelichting Schoolkosten Pieter Groen 2020-2021

Overzicht Schoolkosten PIETER GROEN 2020-2021
Ouderbijdrage
Alle klassen Vrijwillige Ouderbijdrage

Locker
€

10

CJP (behalve examenklassen) ICT/Veilig/Verz.
€ 10
€ 60

€ 80

Examenklassen 4m, 5h, 6v; Diplomering

€ 10

Onderwijs gerelateerde kosten
Alle 1e klassen; Tekenpakket aanschaf via Pieter Groen

€ 15

Alle 1e klassen; LO shirt

€ 10
Technologie

Keuzestroom 1mavo/2mavo (1 optie mogelijk)

€

Musical
-

Wetenschap
Keuzestroom 1h/v/2h/v en 3h/v

(1 optie mogelijk)

€

Sport
€ 75

Musical
35

€ 150
Sport

€ 75
Klas 2

€ 150

Deelname TTO

Klas 1

TTO Mavo

€

100

€ 100

€ 100

€ 100

n.v.t.

TTO Havo

€

100

€ 100

€ 100

€ 100

n.v.t.

TTO Vwo

€

100

€ 100

€ 100

€ 100 Internationale Stage*

Aan te schaffen

iPad (incl. hoes) Verzekering

Aan te schaffen 1e klassen iPad via AMAC

€

390

Klas 3

Klas 4

Klas 5

Klas 6

IB Diploma € 275

Totaal
€ 100

€ 490

(in 36 termijnen € 16,21 per maand, inclusief verzekering en hoes)

* Internationale Stage
De leerlingen van 5vwo TTO dienen zelf een internationale stage te regelen, de kosten hiervan zijn voor eigen rekening.
Activiteiten/Sportklas/Musical/Internationale stage, afhankelijk van de maatregelen genomen door het RIVM.
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VOB 2020-2021
Alle leerlingen Ouderbijdrage totaal € 80,-, zie hieronder de onderdelen;
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 € 10,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 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.
4mavo/5havo/6vwo; Examen viering € 10,De leerlingen die dit schooljaar examen doen krijgen aan het einde van het schooljaar een
uitgebreide diploma uitreiking aangeboden.
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Onderwijs Gerelateerde Kosten 2020-2021

Aan te schaffen 1e klassen
1e klassen iPad (via extern bedrijf) in 36 termijnen € 16,21 per maand, inclusief verzekering en
beschermhoes of in 1 termijn € 390,- (inclusief beschermhoes).

Aan te schaffen 1e klassen; LO shirt € 10,Alle leerlingen van de 1e klassen dienen een shirt aan te schaffen voor Lichamelijke
Opvoeding.

Alle 1e klassen; 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
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Keuzestroom
Keuzestroom Musical € 75,De leerlingen die gekozen hebben voor de keuzestroom musical, krijgen wekelijks les in
drama, dans, decor en zang/muziek. Jaarlijks organiseren wij excursies en/of workshops waar
de leerlingen aan zullen deelnemen. De gelden worden ook gebruikt voor het aanschaffen
van attributen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, dan wel de te verzorgen lessen.

Keuzestroom Wetenschap € 35,Wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoek staan centraal bij Pieter Groen Wetenschap
Academy. Deze Academy is voor havo/vwo- en vwo-leerlingen. Stapsgewijs leren ze
wetenschappelijk onderzoek te doen. Hierbij ontwikkelen leerlingen vaardigheden zoals het
formuleren van onderzoeksvragen, het zelf opzetten van een onderzoek en het uitvoeren
daarvan. De resultaten worden aan de groep gepresenteerd, bijvoorbeeld van een onderzoek
naar de afname van het geheugen bij te weinig nachtrust.

Keuzestroom Sport € 150,De leerlingen die gekozen hebben voor de keuzestroom sport, krijgen regelmatig sportlessen
op locatie of er komen instructeurs naar school om de les te geven. De gelden worden vooral
gebruikt om de sportverenigingen en de instructeurs te betalen, maar ook de kleding,
wedstrijdbezoeken etc. worden hiervan betaald.
TTO bijdrage € 100,Om deel te nemen aan het tto is een bijdrage nodig voor de specifieke activiteiten en
ontwikkelingen.
De bijdrage wordt onder andere gebruikt voor extra Engelstalige activiteiten,
internationaliseringsopdrachten, ontwikkeling en opbouw van het Engels (ERK). Tevens wordt
in het tto gestuurd op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling middels tto-specifieke
vakken en vaardigheden. In de bovenbouw mavo, havo en vwo wordt voorbereid op een
erkend gecertificeerd eindniveau de taal passende bij de afdeling.
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