
Schoolkosten 2018-2019 C.T. Stork College 
 
Gratis lesmateriaal  
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek 
voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het 
onderwijsprogramma. Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede 
verstaan: 

  leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;  

 examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s;  

 de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling nodig heeft;  

 distributiekosten;  

 verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal, enzovoort.  
 

Vrijwillige ouderbijdrage  

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het 

gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en met name de 

leerlingen belangrijk vinden. Om die activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de 

school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. In de onderstaande tabel staat hiervan een 

overzicht en kunt u zien wat wij hieronder verstaan. 

Omschrijving    

Bibliotheek/mediatheek/leerwerkhuis € 3,- 

Niet lesgebonden activiteiten (Sinterklaas, 
kerst, e.d.) € 10,- 

Algemene culturele en sportieve vorming € 5,- 

Oudervereniging € 2,- 

Leerlingvereniging € 5,- 

CJP-pas € 10,- 

    

Totaal € 35,- 

 

Daarnaast brengen we via de vrijwillige ouderbijdrage zaken als excursies en meerdaagse activiteiten in 

rekening (zie onderstaande tabel). 

 

  klas 1 klas 2 klas 3 klas 4 

Introductiekamp € 55,-       

Introductieactiviteit   € 20,- € 30,- € 25,- 

Excursie Winterberg   € 55,-     

Meerdaagse excursie     € 175 - 200   

Afsluiting 4e leerjaar       € 35,- 

 

Introductiekamp leerjaar 1: 

Voor alle nieuwe leerlingen op het C.T. Stork College organiseren wij een introductiekamp aan het 

begin van het schooljaar (week 3). Op deze manier leren de leerlingen elkaar, de mentor en de  

lesgevende docenten elkaar beter kennen en ontstaat een nieuwe groep waarin in veiligheid de leerling 

zich verder kan ontwikkelen.  



 

Introductieactiviteit voor leerjaar 2, 3 en 4: 

Deze introductieactiviteiten worden in de eerste schoolweken van het nieuwe schooljaar gepland. De 

introductie is er op gericht de betrokkenheid van de leerlingen bij school, hun klasgenoten, docenten en 

het groepsproces te vergroten.  

 

Skiën - Winterberg (leerjaar 2): 

Leerlingen kunnen in het tweede leerjaar deelnemen aan de ski-activiteit die door de docenten van het 

vak Lichamelijke Opvoeding (LO) wordt georganiseerd.  

 

Meerdaagse Excursie (leerjaar 3)  

De derde klassen gaan aan het einde van het schooljaar op een meerdaagse excursie naar bijvoorbeeld 

Straatsburg, Terschelling, Berlijn, Amsterdam of de Ardennen. Thuisblijvers hebben een 

activiteitenprogramma op school. Deze excursie hoeft pas na opgave betaald te worden en kan in 

termijnen betaald worden (maart-april-mei). De opgave vindt in december/januari plaats.  

 

Afsluiting eindexamen (leerjaar 4)  

Vlak voor de eindexamens gaan wij met de eindexamenleerlingen een dag gezellig op pad ter afsluiting 

van hun schoolperiode. 

 

 

 

Opmerking: 

Beroepskleding t.b.v. veiligheid 

De leerlingen die de technische afdelingen volgen, hebben te maken met de bijbehorende eisen m.b.t. 

veiligheid (zoals bijvoorbeeld: beroepskleding, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril). Nadere 

informatie over de eisen waaraan deze beschermende kleding moet voldoen volgt aan het begin van 

het schooljaar. De aanschaf hiervan is voor eigen kosten. 

 

 


