
 

 
 
 

DE NOTA 2016-2017 
 
TOELICHTING VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 
 
• Bijdrage algemene kosten  
Met uw bijdrage van € 45,- helpt u ons met de kosten van de volgende items.  
 
Leerjaar 1 en 2: de introductieweek, drempeltoets, disco’s en schoolfeesten, 
sinterklaas- en kerstviering, projecten, extra sportactiviteiten buiten de school, 
theatervoorstelling, mentoractiviteiten, bezoek aan Artis en het Tropenmuseum. 
Leerjaar 3: schoolfeesten, kerstactiviteit, sportdagen, sportclinics, disco, 
creatieve workshops, mentoractiviteiten.  
Leerjaar 4: schoolfeesten, kerstactiviteit, sportdagen, sportclinics, 
mentoractiviteiten, disco, gala, afsluitende activiteit, diplomering.  
 
• Verbruiksmateriaal (algemeen) 
Onder verbruiksmateriaal wordt verstaan de verbruiksmaterialen voor de lessen 
tekenen, techniek, ICT. 
 
• Buitenlesactiviteiten  
Met uw bijdrage helpt u ons activiteiten te organiseren buiten de school, zoals 
excursies, maatschappelijke projecten, activiteiten voor de praktische sector-
oriëntatie (voorbereiding op de afdelingskeuze). Onder de buitenlesactiviteiten 
vallen ook de CKV-activiteiten, de activiteitenweken (inclusief workshops, clinics, 
enz.) en een kleine bijdrage voor de CJP-pas. 
 
Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) 
Het vak CKV is een wettelijk onderdeel van het VMBO-examen. Maar CKV is 
vooral een vak dat beleefd moet worden. Met uw bijdrage helpt u ons 
buitenschoolse belevingen te organiseren. Denk hierbij aan een workshop 
toneelspelen of theater maken, muziek maken en dansen met professionals, 
architectuur, beeldende kunst en cultureel erfgoed ontdekken. 
 
CJP-pas 
CJP-pas is eigendom van de leerling. Hiermee kan de leerling korting krijgen op 
bioscoop-, museum- en theaterbezoek. Daarnaast wordt de pas door een aantal 
bedrijven ook als kortingskaart gezien voor kleding (ook sportschoenen!), 
schoolspullen, reizen en verzekeringen.  
 
• Bijdrage oudercommissie (OC) 
De OC is betrokken bij veel activiteiten die het Zuiderzee College voor haar 
leerlingen organiseert. Om dit alles mogelijk te maken vraagt de commissie u 
een vrijwillige bijdrage van € 14,-. Hiermee ondersteunt de OC de school bij de 
volgende activiteiten:  
 excursies voor alle leerjaren  
 herinnering voor de gediplomeerden 
 aanvullend materiaal voor de lessen 
 aankleding van schoolgebouw en schoolplein 
 bijdrage aan schoolfeesten, zoals het gala. 

 
 



 

 
 
 

TOELICHTING OVERIGE KOSTEN 
 
● Kluisje 
Leerjaar 1 en 3: huur kluisje voor 2 jaar: € 15,- + € 5,- borg voor de 
kluissleutel = € 20,-. De borg wordt terugbetaald aan het eind van de 
huurperiode bij het inleveren van de kluissleutel. 
 
De leerlingen uit leerjaar 2 en 4 die nu al een kluisje hebben, betalen dit 
jaar niet. 
 
● Beroepsgerichte gebruiksmaterialen en bedrijfskleding. 
 
Opleiding Leerjaar Kosten 
Onderbouw 1 en 2 Benodigd basismateriaal: zie leermiddelenlijst 

Zonder de juiste materialen mag men niet 
deelnemen aan de teken- en gymles. 
Deze kosten zijn variabel. 

Bovenbouw TL 3  Benodigd basismateriaal: zie leermiddelenlijst 
Bovenbouw TL 4 Benodigd basismateriaal: zie leermiddelenlijst 
Zorg & Welzijn 3 Gebruiksmaterialen: voedingsmiddelen € 50,- t.b.v. de 

lessen en activiteiten in de keuken. 
Zorg & Welzijn 4 Gebruiksmaterialen: voedingsmiddelen € 25,- t.b.v. de 

lessen en activiteiten in de keuken. 
Media, Vormgeving 
& ICT 

3 Beroepsgerichte materialen:  
€ 32,00 verplicht (onder andere USB-stick) 

ICT&Multimedia 4 Geen extra beroepskosten in dit leerjaar 
Economie & 
Ondernemen 

3 Benodigd basismateriaal: zie leermiddelenlijst 
 

SDV 4 Sportkleding deel 2: € 55,00  
+ 
Buitenlesactiviteiten € 50,- voor diverse cursussen 
gecertificeerd (inclusief EHBO en reanimatie) 

 
 
SCHOOLREIZEN WORDEN APART IN REKENING GEBRACHT. 
 
Afhankelijk van de keuzes die ouders en leerlingen maken zijn de volgende kosten aan 
de orde. 
 
Leerjaar Schoolreis Periode Verwachte 

kosten 
1 Efteling 6 juli 2017 30 
2 Walibi 6 juli 2017 30 
3 Meerdaags, nader te bepalen 6 en 7 juli 2017 1 dag max. 45 

2 dagen max.  
110,00 

4 Beroeps Movie Park Germany 8 mei 2017, voor 
examen 

45 max. 

4 TL Movie Park Germany 10 mei 2017, voor 
examen 

45 max. 

 
De data van de schoolreizen kunnen in de loop van het schooljaar, door 
onverwachte omstandigheden, wijzigen. 


