
 

Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 

Ichthus College Dronten 

Locatie: Jupiterweg 25 

 

 

Waarvoor Bedrag Welk leerjaar en opleiding Omschrijving Verplicht? 

vrijwillige ouderbijdrage €40,- Leerjaar 1 

t.b.v. vieringen en activiteiten rondom Kerst, 
Pasen en Sinterklaas. Kosten voor de 
keuzemodules, repro en verzekeringen. 
Projecten rond pesten en culturele 
activiteiten in alle leerjaren en de kosten 
voor het CJP (Cultureel Jongeren 
Paspoort). 

vrijwillig 

vrijwillige ouderbijdrage €40,- Leerjaar 2 TL 

t.b.v. vieringen en activiteiten rondom Kerst, 
Pasen en Sinterklaas. Kosten voor repro en 
verzekeringen. Projecten rond pesten en 
culturele activiteiten in alle leerjaren en de 
kosten voor het CJP (Cultureel Jongeren 
Paspoort). 

vrijwillig 

vrijwillige ouderbijdrage €40,- Leerjaar 2 HAVO/VWO 

t.b.v. vieringen en activiteiten rondom Kerst, 
Pasen en Sinterklaas. Kosten voor repro en 
verzekeringen. Projecten rond pesten en 
culturele activiteiten in alle leerjaren en de 
kosten voor het CJP (Cultureel Jongeren 
Paspoort). 

vrijwillig 



 

vrijwillige ouderbijdrage €40,- Leerjaar 3 

t.b.v. vieringen en activiteiten rondom Kerst, 
Pasen en Sinterklaas. Kosten voor repro en 
verzekeringen. Projecten rond pesten en 
culturele activiteiten in alle leerjaren en de 
kosten voor het CJP (Cultureel Jongeren 
Paspoort). 

vrijwillig 

vrijwillige ouderbijdrage €40,- Leerjaar 4 

t.b.v. vieringen en activiteiten rondom Kerst, 
Pasen en Sinterklaas. Kosten voor repro en 
verzekeringen. Projecten rond pesten en 
culturele activiteiten in alle leerjaren en de 
kosten voor het CJP (Cultureel Jongeren 
Paspoort). 

vrijwillig 

vrijwillige ouderbijdrage €40,- Leerjaar 5 

t.b.v. vieringen en activiteiten rondom Kerst, 
Pasen en Sinterklaas. Kosten voor repro en 
verzekeringen. Projecten rond pesten en 
culturele activiteiten in alle leerjaren en de 
kosten voor het CJP (Cultureel Jongeren 
Paspoort). 

vrijwillig 

vrijwillige ouderbijdrage €40,- Leerjaar 6 

t.b.v. vieringen en activiteiten rondom Kerst, 
Pasen en Sinterklaas. Kosten voor repro en 
verzekeringen. Projecten rond pesten en 
culturele activiteiten in alle leerjaren en de 
kosten voor het CJP (Cultureel Jongeren 
Paspoort). 

vrijwillig 

         

Ouderbijdrage €40,- Leerjaar 1 TL/Havo/VWO 
In Leerjaar 1 wordt er een introductieweek 
en een dagexcursie georganiseerd tijdens 
een bruisweek. 

verplicht /vervangende 



 

Borg iPad €50,- Leerjaar 1 TL/Havo/VWO 
Na inlevering van de iPad aan het eind van 
de schooltijd wordt de borg geretourneerd 

verplicht   

         

Ouderbijdrage €95,- Leerjaar 2 TL/Havo/VWO 
In Leerjaar 2 wordt er een kamp 
georganiseerd. 

verplicht / vervangende 

leerlingen klas 2 €17,50 Leerjaar 2 TL/Havo/VWO Kerstmarkt Munster verplicht / vervangende 

         

Bottrop €45,- Leerjaar 3 TL 
Bottrop; samen een nieuwe 
bewegingsactiviteit leren ontdekken 

verplicht / vervangende 

Excursie Ieper €40,- Leerjaar 3 TL Voor leerlingen met geschiedenis in pakket vrijwillig 

LO2 activiteiten €25,- Leerjaar 3 TL 
LO2 alleen te kiezen wanneer de extra 
bijdrage wordt voldaan. 

verplicht  

Excursies €60,- Leerjaar 3 HAVO/VWO 
Excursie Ieper en een nader te bepalen 
excursie. 

verplicht /vervangende 

         

Londen €395,- Leerjaar 4 TL Meerdaagse reis naar Londen verplicht / vervangende 

LO2 activiteiten €25,- Leerjaar 4 TL 
LO2 alleen te kiezen wanneer de extra 
bijdrage wordt voldaan. 

verplicht 

leerlingen klas 4 met 
Geschiedenis in hun 
pakket 

€15,- Leerjaar 4 TL Excursie Doorn  verplicht 

Leerlingen klas 4 met BSM €25,- Leerjaar 4 HAVO/VWO 
BSM kan alleen gekozen worden wanneer 
deze extra bijdrage wordt voldaan 

verplicht 

Leerlingen klas 4 met 
Kunst/Beeldend 

€35,- Leerjaar 4 HAVO/VWO 
Vakexcursie en extra Materiaalkosten. Vak 
kan alleen gevolgd worden als deze 
bijdrage wordt voldaan. 

verplicht 

Excursie €30,- Leerjaar 4 VWO 
Excursie naar het Concertgebouw en musea 
in Amsterdam  

verplicht 



 

         

Excursie €40,- Leerjaar 5 HAVO Excursie Den Haag vrijwillig 

Leerlingen klas 5 met BSM €25,- Leerjaar 5 HAVO/VWO 
BSM kan alleen gekozen worden wanneer 
deze extra bijdrage wordt voldaan 

verplicht  

Leerlingen klas 5 met 
Kunst/Beeldend 

€35,- Leerjaar 5 HAVO/VWO 

Reiskosten en entree van twee musea. 
Extra materiaalkosten. Vak kan alleen 
gevolgd worden als deze bijdrage wordt 
voldaan. 

verplicht  

         

Leerlingen klas 6 met BSM €25,- Leerjaar 6 VWO 
BSM kan alleen gekozen worden wanneer 
deze extra bijdrage wordt voldaan 

verplicht 

Leerlingen klas 6 met 
Kunst/Beeldend 

€35,- Leerjaar 6 VWO 
Vakexcursie. Extra materiaalkosten. Vak 
kan alleen gevolgd worden als deze 
bijdrage wordt voldaan. 

verplicht 

Internationalisering        

Internationalisering €195,- leerjaar 2 Ennepertal (gehele uitwisseling) vrijwillig 

Internationalisering €280,- leerjaar 3 HAVO/VWO Fougeres  vrijwillig 

Internationalisering €395,- TL 4 Londen (dag extra, excursie+verblijf) vrijwillig 

Internationalisering €325,- Leerjaar 4 HAVO/VWO Meerdaagse reis Berlijn vrijwillig 

Internationalisering €1250,- leerjaar 5 HAVO/VWO Beijing, China vrijwillig 

Internationalisering €550,- VWO 6 Rome vrijwillig 

 

 

 


