
Overzicht verwachte schoolkosten over het schooljaar 2021-2022  SCDD 

Onderstaand treft u de vrijwillige ouderbijdrage per jaarlaag/studie aan en wordt duidelijk gemaakt 
waaraan de vrijwillige schoolbijdrage wordt besteed. Op deze manier heeft u een overzicht over de 
te verwachte kosten voor het schooljaar 2021-2022.   

Brugklas 

omschrijving bedrag 

schoolbijdrage      € 118,00 
kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 
cultuurkaart      €   10,00 
activiteiten      €   40,00 

        € 185,50 
Leerjaar 2 
 

omschrijving bedrag 

 schoolbijdrage      € 118,00 
 kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 
 cultuurkaart      €   10,00 
 activiteiten      €   40,00 
 excursie geschiedenis     €     8,00 
        € 193,50 
 
Havo 3 
 

omschrijving bedrag 

 schoolbijdrage      € 118,00 
 kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 
 cultuurkaart      €   10,00 
 activiteiten      €   40,00 
 excursie geschiedenis     €   15,00 
        € 200,50 
Mavo 3 
 

omschrijving bedrag 

 schoolbijdrage      € 118,00 
 kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 
 cultuurkaart      €   10,00 
 activiteiten      €   40,00 
 excursie biologie `    €   20,00 
        € 205,50 
Mavo 4 
 

Omschrijving bedrag 

 schoolbijdrage      € 118,00 
 kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 

fotojaarboek      €   20,00 
activiteiten      €   40,00 

 excursie biologie     €   20,00 
      maximaal € 215,50 
 



 
 
 
 
Havo 4 
 

Omschrijving bedrag 

schoolbijdrage      € 118,00 
 kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 
 cultuurkaart      €   10,00 
 activiteiten      €   40,00 
 excursie biologie     €   20,00 
      maximaal € 205,50 
 
Havo 5 
 

Omschrijving bedrag 

 schoolbijdrage      € 118,00 
 kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 
 activiteiten      €   40,00 
 fotojaarboek      €   20,00 
      maximaal € 195,50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Besteding schoolbijdrage 2021-2022       SCDD 

 

Aanbod/activiteiten Bedrag per leerling 
per jaar  

We bieden een aanbod boven op het regulier lesprogramma waar iedere 
leerling tijdens zijn/haar schooltijd een of meerdere keren gebruik van kan 
maken. Deze activiteiten bestaan uit:  

• Anglialessen  

• Bezoek theatervoorstelling 

• Extra daltonuren op het gebied van kunst en sport  

• Het aanbieden van extra vakken in de bovenbouw van mavo en havo 

• Extra activiteiten in het kader van loopbaan oriëntatie 

• Vieringen  

• Bezinningsdagen voor leerlingen  
 

 
 
 

€ 60,00 
 
 
 

Personele inzet voor 
extra aanbod. 

Het keuzeprogramma LO voor alle klassen. Voor leerlingen wordt een 
gevarieerd programma aangeboden Alle leerlingen doen hier aan mee.  

 
€ 10,00 

 

Bekostiging van de buitenschoolse activiteiten: 

• Musical 

• Schoolfeesten.  

• Diploma-uitreikingen.  
 

 
€ 30,00 

 
 

Kosten ouders en leerlingen: 

• Thema-avonden (incl catering en schoonmaak)  

• Ouderavonden 

• Voorlichtingsavonden 

• Diverse versnaperingen 

• Daltonagenda 

• Activiteiten leerlingenraad  

• Repro  

• Diversen  

 
 

€ 18,00 
 
 
 

Totaal €118,00 

 

 

 


