
Overzicht te verwachten schoolkosten over het schooljaar 2020-2021   SCDD 

Onderstaand treft u een financieel overzicht per jaarlaag en studie aan. Op deze manier heeft u een 
overzicht over de te verwachte kosten voor het schooljaar 2020-2021. Dit schooljaar is een bijzonder 
jaar. Zo zullen tot nader order geen excursies buiten de school plaatsvinden, uiteraard geldt dit ook 
voor de buitenlandse reizen en eventuele kampen. Deze kosten zijn vanwege deze reden dan ook 
niet opgenomen in de overzichten. Mocht het zo zijn, dat gedurende het schooljaar excursies wel 
plaats kunnen vinden, dan worden deze bedragen apart gefactureerd. 

Brugklas 

verpl/vrij omschrijving bedrag 

vrij   schoolbijdrage      € 118,00 
i.v.t.   kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 
verpl   cultuurkaart      €   10,00 
verpl   activiteiten      €   40,00 
verpl   project lichamelijke opvoeding    €   10,00 

           € 195,50 
Leerjaar 2 
 

verpl/vrij omschrijving bedrag 

 vrij   schoolbijdrage      € 118,00 
 i.v.t.   kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 
 verpl   cultuurkaart      €   10,00 
 verpl   activiteiten      €   40,00 
 verpl   project lichamelijke opvoeding    €   10,00 
           € 195,50 
 
Havo 3 
 

verpl/vrij omschrijving bedrag 

 vrij   schoolbijdrage      € 118,00 
 i.v.t   kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 
 verpl   cultuurkaart      €   10,00 
 verpl   activiteiten      €   40,00 
 verpl   project lichamelijke opvoeding    €   10,00 
           € 195,50 
Mavo 3 
 

verpl/vrij omschrijving bedrag 

 vrij   schoolbijdrage      € 118,00 
 i.v.t.   kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 
 verpl   cultuurkaart      €   10,00 
 verpl   activiteiten      €   40,00 
 verpl   project lichamelijke opvoeding    €   10,00 
           € 195,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mavo 4 
 

verpl/vrij Omschrijving bedrag 

 vrij   schoolbijdrage      € 118,00 
 i.v.t.   kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 

verpl   fotojaarboek      €   20,00 
 verpl   project lichamelijke opvoeding    €   10,00 
 i.v.t.   diploma-uitreiking     €   12,50 
         maximaal € 178,00 
 
Havo 4 
 

verpl/vrij Omschrijving bedrag 

 vrij   schoolbijdrage      € 118,00 
 i.v.t.   kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 
 verpl   cultuurkaart      €   10,00 
 verpl   activiteiten      €   40,00 
 verpl   project lichamelijke opvoeding    €   10,00 
         maximaal € 195,50 
 
Havo 5 
 

verpl/vrij Omschrijving bedrag 

 vrij   schoolbijdrage      € 118,00 
 i.v.t.   kluishuur incl. 21% B.T.W.    €   17,50 
 verpl   fotojaarboek      €   20,00 
 verpl   project lichamelijke opvoeding    €   10,00 
 i.v.t.   diploma-uitreiking     €   12,50 
         maximaal € 178,00 
 

Indicatie extra kosten 2020-2021: 

Keuze Anglia examen     : ± € 33,50/€ 99,- (afhankelijk  van niveau) 

Lo 2 mavo 3      € 80,00 


