Vrijwillige
ouderbijdrage

€ 30.00

De bijdrage in de algemene kosten die niet door het Ministerie van
Onderwijs vergoed worden.

Kennismakingsactiviteiten

€ 5.00

Bijdrage voor de kosten van de kennismakingsactiviteiten. Vanaf de
eerste dinsdag van het schooljaar openen we met introductiedagen
voor leerlingen van leerjaar 1. Het doel hiervan is, dat de leerlingen
met elkaar kennismaken en daarmee een goede sfeer in de groep
realiseren voor de rest van het jaar.

Niet lesgebonden
activiteiten

€ 30.00

De reguliere lessen vormen de basis van het onderwijs op BcPL locatie
Herle. Maar ook buiten deze lesuren om, ondernemen we allerlei
leuke en leerzame activiteiten. Deze activiteiten zijn bedoeld om het
onderwijs aantrekkelijker te maken en leerlingen (extra) te motiveren.
Indien de vrijwillige bijdrage voor activiteiten niet betaald wordt, kan
de leerling niet deelnemen aan alle activiteiten en dient de leerling
een aangepast lesprogramma te volgen.

Huur kluis

€ 10.00

Voor elke leerling is er een kluisje voor het bewaren van waardevolle
eigendommen etc. De school stelt zich niet aansprakelijk voor het
zoekraken en/of beschadigen van bezittingen van de leerlingen. De
kluisjes worden op willekeurige momenten gecontroleerd op hygiëne
en veiligheid in aanwezigheid van de directie.

Borg sleutel kluisje
(voor nieuwe
leerlingen)

€ 10.00

De leerling betaalt eenmalig borg voor de sleutel van het kluisje.
Bij het verlaten van de school krijgt de leerling, bij inlevering van
deze sleutel, de borg retour. Het verlies van de sleutel van een kluisje
moet worden gemeld bij de conciërge. Tegen betaling van € 10,00
wordt een nieuwe sleutel verstrekt. Het (laten) namaken van sleutels
is uiteraard niet toegestaan.

Schoolreis

€ 30.00

Alle klassen van leerjaar 1 tot en met 3 gaan jaarlijks op schoolreis.
Per jaar wordt door de school de bestemming van de schoolreis
vastgesteld. Indien ouders er voor kiezen de vrijwillige bijdrage voor
schoolreizen niet te betalen, nemen leerlingen in principe niet deel
aan deze schoolreizen. Deze leerlingen volgen een aangepast
lesprogramma.

Gala

€ 20.00

In afwachting van de verlossende uitslag organiseert de school een
examengala voor de eindexamenkandidaten van leerjaar 4 om te
vieren dat de schoolexamens erop zitten. De eindexamenleerlingen
maken, geheel in stijl gekleed, hun opwachting via een rode loper.

Introducé Gala

€ 5.00

Vier het Gala samen met je introducé.

