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Informatie Vrijwillige Ouderbijdrage 
schoolkosten schooljaar 2020 - 2021 
 
 
 
 

 

Informatie over lesgeld en schoolkosten voortgezet onderwijs schooljaar 2020-2021. 

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid 
worden en neemt de meeste kosten hiervoor voor haar rekening. Er zijn drie soorten schoolkosten. 
De eerste categorie komt voor rekening van de school en bevat voornamelijk het lesmateriaal. De 
tweede categorie schoolkosten is voor rekening van de ouders. Dit zijn materialen die 
persoonsgebonden zijn, zoals sportkleding, rekenmachine e.d. De derde categorie zijn de overige 
schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Deze 
ouderbijdrage is vrijwillig. Wordt de bijdrage niet betaald dan is de school verplicht een kosteloos 
alternatief aan te bieden oftewel de leerling wordt dan op bijvoorbeeld een excursiedag 
opgevangen in de school en krijgt een alternatief (les)programma. 

Categorie 1 

Onder deze categorie vallen zaken die de school gratis aan de leerlingen moet verstrekken. 

Het betreft: 

leer- en werkboeken, projectboeken, BINAS, examentrainingen, eigen leermateriaal van de school 
en digitaal lesmateriaal met licentie. 

Categorie 2 

Onder deze categorie vallen zaken waar de school kosten voor in rekening kan brengen bij 
ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen deze zaken via de school aan te 
schaffen dan wel dit zelf te doen. 

Het betreft de volgende zaken: 

- Rekenmachine type Casio fx-82ms of Casio fx-82es (door ouders zelf aan te schaffen), klassen 1                                                         
bk/gt circa € 7,50 

- Agenda studeerplanner klassen 1-2 havo-schakelklas € 15,00 

- Grafische rekenmachine (bij keuze voor wiskunde in de klassen 4h en 4v), type Casio fx-CG50                

€ 111,00 

- Gereedschap BWI, klas 3bk/3gt en klas 4bk/4gt € 75,00* 

- Gereedschap PIE, klas 3bk/3gt en klas 4bk/4gt € 75,00* 

- Sportkleding (zelf aanschaffen), alle 1e klassen circa € 20,00 

*Gedurende twee schooljaren wordt voor het gebruik van een gereedschapskist een bijdrage 
betaald. Indien de leerling na het behalen van het diploma de school verlaat, bestaat de 
mogelijkheid voor de leerling om de gereedschapskist mee te nemen en is men geen vergoeding 

verschuldigd. 
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Categorie 3 

Onder deze categorie vallen zaken waar de school kosten voor in rekening kan brengen bij 
ouders/verzorgers. Als een ouder/verzorger deze kosten niet betaalt aan de school, is de school 
verplicht een kosteloos alternatief aan te bieden. Voor een activiteit geldt deze bepaling als de 
activiteit onderdeel uitmaakt van de verplichte onderwijstijd. Het is overigens belangrijk dat de 
leerlingen aan deze activiteiten deelnemen, het heeft een duidelijke meerwaarde voor de 
persoonlijke ontwikkeling. 

Consequenties Coronavirus 

In het schooljaar 2020-2021 worden er voor alle leerlingen diverse excursies, bijeenkomsten, 

gastlessen en (buitenlandse-)reizen georganiseerd. Als vrijwillige bijdrage in de kosten voor de 
organisatie van de excursies, gastlessen en andere bijeenkomsten wordt per leerling aan de 
ouders/verzorgers een bedrag gevraagd van € 33,00, dit is inclusief een bijdrage van € 8,00 in de 
kosten van de CJP-pas. 

Voor de kosten van de meerdaagse (buitenlandse-)reizen wordt aan de hand van de daadwerkelijk 
deelname door leerlingen een afzonderlijk bedrag in rekening gebracht. 

In het kader van de thans bekend zijnde en door het RIVM uitgebrachte maatregelen ter bestrijding 
van het Coronavirus heeft de directie van de school besloten dat er op voorhand in dit kalenderjaar 
2020 géén excursies en reizen georganiseerd zullen worden, met name waar het activiteiten met 
een busreis betreft. Alle excursies en reizen zullen daarom indien de regelgeving het toelaat in het 
tweede gedeelte van het schooljaar 2020-2021 in het kalenderjaar 2021 plaatsvinden. Ook de 
geplande meerdaagse (buitenlandse-)reizen zullen indien de regelgeving het toelaat in het tweede 
gedeelte van het schooljaar 2020-2021 in het kalenderjaar 2021 plaatsvinden. 

In het begin van het schooljaar 2020-2021 wordt er voor de nieuwe brugklasleerlingen een 
introductiekamp georganiseerd. In tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is, wordt er dit jaar géén 
meerdaags kamp met overnachting(en) georganiseerd maar zal de introductie- activiteit mogelijk 

twee dagen behelzen. 

Voor wat betreft de meerdaagse (buitenlandse-)reizen zijn de hiermee gemoeid zijnde kosten op dit 
moment niet exact bekend. In onderstaand overzicht zijn de betreffende (buitenlandse-)reizen wel 
opgenomen en is tussenhaakjes het bedrag aangegeven dat in het schooljaar 2019-2020 in rekening 

is gebracht. 

Het betreft de volgende zaken: 

- Introductie-activiteit, klassen 1bk, 1gt, 1hv, 1havo-schakelklas en 1tto € 25,00 

- Pelgrimage, leerjaar 1 vmbo en h/v € 20,00 

- Introductie-activiteit 3bk/sk € 25,00 

- Laatste schooldag, klassen 4bk, 4gt, 5h en 6v € 15,00 

- Galabal, klassen bb-pro, 4bk, 4gt, 5h en 6v € 15,00 

- Kosten examen en diploma-uitreiking e.d., klassen 4bk, 4gt, 5h en 6v € 25,00 

- Vormingsdagen, klas 4gt € 25,00 

- Vormingsdagen, klas 4h en 4v € 25,00 

- Excursies, CJP-pas en Vrijwillige ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten en algemene 

schoolbijdrage, alle klassen € 53,00 
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- Buitenlandse reizen/excursies/uitwisselingen, zijnde 

1. Europese (hoofd*)steden 

* conform beleidsplan Internationalisering en mits geen sprake is van een noodsituatie in land c.q. 
stad € ?? (€ 320,00) 

2. Reis c.q. uitwisseling Crema Italië, Anglia 3-4gt € ?? (€ 320,00) 

3. Reis Engeland, 3h /keuzekamp 4h (onder voorbehoud) € ?? (€ 275,00 á € 400,00) 

4. Reis Marokko, 5h en 6v € ?? (€ 750,00) 

5. Reis Cern 6v € ?? (€ 250,00) 

6. Excursie Wolfsburg en IAA Hannover 4gt en 4 bb/bk PIE € ?? 

7. Parijs-reis € ?? (€ 35,00) 

8. Berlijn-reis, 4bk € ?? (€ 275,00) 

Specifieke opleidingen, zoals tweetalig onderwijs en examenkosten Nil-lassen en VCA 

Voor de financiering van deze kosten wordt een extra bijdrage van de ouders gevraagd. Als de 
ouders deze extra bijdrage niet betalen, kan een leerling uitgesloten worden voor het volgen van de 
hiermee gemoeid zijnde lessen. 

Het betreft de volgende zaken: 

- TTO-bijdrage, klassen 1tto, 2tto en 3tto € 300,00 

- Examenkosten Nil-lassen, klas 4bk PIE € 42,00 

- Lesmateriaal Nil-lassen, klas 4bk PIE € 42,00 

- Examenkosten VCA, klas 4bk PIE/BWI € 42,00 

- Examenkosten heftruckdiploma € 150,00 

- Examenkosten Anglia, klas 4gt € 75,00 

- Examen basiskennis boekhouden/elementair boekhouden, klas 5 h € 82,00 

- Examenkosten Cambridge, klas 4-5h en 4-5-6v € 150,00 à € 300,00 (bedrag nog niet exact bekend) 

- Examenkosten IB, klas 6v € 250,00 

Tegemoetkoming in de studiekosten. 

Indien de ouder/verzorger de (vrijwillige) schoolkosten niet kan betalen, kan men afhankelijk van 
het inkomen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. Dit kan door 
middel van het aanvragen van het kindgebonden budget bij de Belastingdienst, een toeslag voor 
kinderen tot 18 jaar. Dit is een toeslag die kan worden toegekend naast de kinderbijslag (zie 
www.toeslagen.nl). 
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De school kan bij zeer bijzondere omstandigheden de verschuldigde schoolkosten op schrif-telijk 
verzoek van de ouder/verzorger geheel dan wel gedeeltelijk kwijtschelden daarbij rekening 

houdend met de tegemoetkoming vanuit het genoemde kindgebonden budget. 

Deze verzoeken kan men uiterlijk vóór aanvang van het schooljaar indienen bij de directeur 

Bedrijfsvoering van het Pius X-College. 

Daarnaast kan men een beroep doen op de Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen, afdeling De 
Kempen. Deze stichting is te bereiken via Postbus 97, 5530 AB Bladel, telefoon: 06-81120446. 
Aanvragen kunnen gedaan worden via de website: www.leergeldveldhovendekempen.nl, en de 
buttons “aanvraag” en “aanvraag De Kempen”. Hier kan men de nodige gegevens invullen en 
versturen. Vervolgens hebben de Kempen-gemeenten (Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, Oirschot 
en Bergeijk) een minimabeleid. Dit wordt uitgevoerd door vorenstaande Stichting Leergeld 

Veldhoven en De Kempen. Ouders/verzorgers kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking 
komen voor een financiële vergoeding volgens de zogenoemde schoolkosten-regeling. 

Overzicht aan te schaffen leermiddelen (categorie 2) 

* 3 bk en 3gt BWI: gereedschap schooljaar 2020-2021 

- Stanley, steekbeitel hout 10 mm 

- Stanley, steekbeitel hout 25 mm 

- Stanley, handzaag 500 mm 

- Stanley, kapzaag 300 mm 

- Stanley, winkelhaak 300 x 200 mm 

- Knipex, nijptang 

- Stanley, drevel 1.6 mm 

- Stanley, klauwhamer 450 gr. 

- Stanley, rolbandmaat 3 mtr Tylo 

- Elzet, bidset 7-delig 

- Schuurkurk 115 x 60 x 25 mm 

- Stabila, duimstok hout 1 mtr 

- Skandia dubbel kruishout 

- Lyra, timmermanspotlood 24 cm 

- Stanley, zweihaak 267 mm 

- M-safe gehoorkap 

- Laser graveren los gereedschap 

* 3 bk en 3gt PIE: gereedschap schooljaar 2020-2021 
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- Gereedschapskist 3-delig 430 x 200X 

- Mitutoyo schuifmaat 0-150 mm 

- Condor veiligheidsbril blank 

- Uvex bril e-tui 

- Knipex, zijsnijtang 

- Knipex, waterpomptang 

- Knipex, kombitang 

- Knipex telefoontang 

- Knipex, isolatie-striptang 

- Stanley, bankhamer 300 gr. 

- Wera, priem vierkant 

- MIB, blokhaak 150 x 100 mm 

- Sola, maatlat rvs 300 x 30 x 1.0 mm 

- WGB, centerpunt 120 mm 

- MIB, kraspen 175 mm geruwde greep 

- Bahco, vijl blok 8” Bast 

- Bahco, vijl blok 8” Zoet 

- Vijlheft hout 

- Stanley, rolmaatband 3 mtr Tylo 

- Bahco, junior zaagbeugel 218 

- Kraftwerk, schroevendraaier PZ2 

- Kraftwerk schroevendraaier 3 M 

- Kraftwerk schroevendraaier 4 M 

- Laser graveren los gereedschap 

* aanschaf van een rekenmachine 

De school heeft ervoor gekozen om voor de brugklasleerlingen eenzelfde rekenmachine aan te 
schaffen, namelijk het apparaat Casio fx82es. Een groot voordeel hierbij is dat leerlingen niet 
allemaal een verschillend type rekenmachine gebruiken en het dus makkelijk door de docent in de 
les is uit te leggen en door de leerlingen te gebruiken. Deze rekenmachine dient door de 

ouders/verzorgers zelf aangeschaft te worden. 
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* 1-2 sk-h: aanschaf van een agenda ‘Studeerplanner’ 

De school heeft ervoor gekozen om voor de leerlingen in de schakelklassen havo eenzelfde 
zogenoemde agenda ‘Studeer planner’ aan te schaffen. Dit is een agenda waarin het plannen 
duidelijk en overzichtelijk deel uitmaakt van de schoolagenda. Met de ‘Studeerplanner’ kan het 

huiswerk direct na opgave in stukjes ingepland worden. 

* 4h en 4v: aanschaf van een grafische rekenmachine 

Door de eisen in het examenprogramma is het voor het vak wiskunde (zowel A, B, C en D) 
noodzakelijk dat de leerlingen beschikken over een grafische rekenmachine. De school heeft voor 
de leerlingen van 4 havo en 4 vwo gekozen voor het apparaat van Casio, de FX-CG50.De aanschaf 

van de Casio FX-CG50 door de leerlingen van de klassen 4 havo en 4 vwo is verplicht. Het apparaat 
kan via de school worden besteld.Ouders/verzorgers bepalen uiteraard zelf waar het apparaat 
gekocht wordt.Met de leverancier is een afspraak gemaakt voor de levering van de Casio FX-CG50 
voor € 111,00. 

In de week van 17 augustus a.s. ontvangen de ouders/verzorgers van de leerlingen van 4 havo en 4 
vwo een e-mail waarin via een link kan worden aangegeven of men ervoor kiest de Casio FX-CG50 

via de school aan te schaffen. 

De uitgifte van de bestelde apparaten vindt zo spoedig mogelijk plaats op school. 

Overzicht activiteiten e.d. van de vrijwillige ouderbijdrage (categorie 3). 

Als ouder/verzorger wilt u weten voor welke activiteiten in de school u een vrijwillige 
ouderbijdrage verschuldigd bent. In deze notitie treft u een toelichting aan van wat men kan 
verwachten bij de diverse onderdelen c.q. kostenposten van de vrijwillige ouderbijdragen. Als u 
deze kosten niet betaald, is de school verplicht een kosteloos alternatief aan te bieden. Dit komt er 

in de praktijk op neer dat de leerling op school een aangepast lesprogramma volgt. 

* Vrijwillige ouderbijdrage schoolkosten schooljaar 2020-2021 

De specificatie van de algemene schoolkosten ad € 20,00 is als volgt: 

- bijdrage buitenschoolse activiteiten € 12,50 

- algemene schoolbijdrage € 7,50 

Buitenschoolse activiteiten 

In ieder leerjaar vinden er door het jaar heen diverse activiteiten plaats buiten de normale lessen 
om. Te denken valt aan de activiteitendag, sportdag, sinterklaas- en kerstviering, carnavalsbal klas 
1 en 2, Open Pius Podium e.d. 

Algemene schoolbijdrage 

Dit betreft de overige kosten die niet door de overheid worden vergoed. Te denken valt hierbij aan 
een bijdrage voor de (scholieren ongevallen-)verzekeringen, verbruiks-materialen tijdens 

praktijklessen, extra reprokosten, kosten schoolpasje e.d. 

 

 

* Excursies, alle klassen 
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Ten behoeve van iedere leerling c.q. afzonderlijke klas worden er gedurende het school-jaar 
verschillende excursies naar musea, steden, tentoonstellingen e.d. georganiseerd. Zoals in het 
voorgaande is aangegeven zullen de excursies vooralsnog in het tweede gedeelte van het schooljaar 
in het kalenderjaar 2021 plaatsvinden. Daarnaast ontvangt iedere leerling een CJP-cultuurkaart. De 
school gebruikt de cultuurkaart om diverse culturele activiteiten met de klas mee te betalen. 
Vervolgens ontvangt de leerling CJP-korting bij bezoek aan diverse musea, festivals, concerten, 
theaters en bioscopen. Voor de excursies en de CJP-pas is een vrijwillige ouderbijdrage verschuldigd 

van € 33,00 per leerling. 

* 1 bk, 1gt, 1sk-h, 1 havo/vwo/tto: introductie-activiteiten 

Aan het begin van een hele nieuwe schoolperiode is het erg belangrijk dat de brugklassers en het 
schoolteam voldoende tijd inruimen om met elkaar kennis te maken. In de eerste weken van het 

nieuwe schooljaar zal er een meerdaagse introductie-activiteit worden georganiseerd bij 
Groepsaccommodatie De Kievit te Esbeek. Tijdens deze dagen maak je kennis met je mentor, een 
aantal van je vakdocenten, je teamleider en je klasgenoten. De activiteiten plannen we zo dat je 
op het ene moment de leerlingen van je klas ontmoet en op het andere moment een mix van 
klassen hebt. Wij denken dat we, door op een intensieve manier met elkaar om te gaan, de basis 

zullen leggen voor een prettige samenwerking in het komende schooljaar. 

* 3 bk/3sk: introductie-activiteit 

Een introductie-activiteit voor alle nieuwe 3e jaars leerlingen. De introductie-activiteit staat in het 
teken van het leren kennen van de nieuwe klasgenoten en de nieuwe mentor. 

* 4gt: vormingsdagen 

De vormingsdagen voor de examenklassen van de theoretische en gemengde leerweg heb-ben een 
lange traditie op het Pius X-College. Ze worden al meer dan 35 jaar georgani-seerd. Dat zegt wel 
iets over de waarde ervan. Die is in de loop van de tijd een en ander-maal bewezen. De kracht van 
de vormingsdagen is erin gelegen dat we samen met de leer-lingen een paar dagen op een rustige 
plek kunnen praten over indringende zaken, zoals seksualiteit, drugs, criminaliteit en waarden en 
normen. We doen dit door het uitnodigen van voorlichters en ervaringsdeskundigen. Leerlingen 
spreken in kleine of grotere groepen met onder andere homoseksuelen, ex-drugsverslaafden, ex-
gedetineerden en ex-gokver-slaafden. De organisatie Novadic-Kentron verzorgt een workshop over 
alcoholgebruik en de Stichting Humanitas geeft speciale aandacht aan het fenomeen loverboys. 
Indrukwekkend is ook het onderdeel: ‘koopziek’. Hierbij krijgen leerlingen een spiegel 
voorgehouden over hun eigen bestedingspatroon. De vormingsdagen worden georganiseerd buiten de 
school, in Den Tref te Hapert, waar we de leerlingen een lunch aanbieden. 

* 4h en 4v: vormingsdagen 

Voor de 4e jaars-leerlingen van Havo en Vwo worden themadagen organiseren. Twee dagen worden 
met inzet van gastsprekers thematisch ingevuld met onderwerpen als waarden en normen, 
seksualiteit, drugs, social media. Havisten zullen naar Den Tref inHapert gaan, de vwo-leerlingen 
naar Den Herd in Bladel. Mentoren ondersteunen deze 2 dagen. Het programma op de derde dag 
wordt door mentoren samengesteld en zal gevarieerde activiteiten bevatten die een groepssfeer 
bevorderend effect tot doel hebben. 

* 4 bb/bk en 4 gt: laatste schooldag 

Na de laatste schoolexamens organiseren we samen met de leerlingen de Laatste Schooldag (LSD). 
Op ludieke wijze maken we er op een nader te bepalen locatie een gezellige dag van. Er zijn 
sketches, de leerlingen krijgen een lunch aangeboden en enkele consumptiebonnen. Doel van deze 
dag is om op een leuke manier afscheid van elkaar en van de school te nemen. 

 

* 5h en 6v: laatste schooldag 
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Op de Laatste Schooldag (LSD) worden er voor de leerlingen van 5h en 6v activiteiten georganiseerd 
waarmee hun schoolloopbaan op het Pius X-College wordt afgesloten. In de ochtend is er een ‘show’ 
in de aula van de school; het middagprogramma wordt door de docenten in samenwerking met de 
leerlingen samengesteld. Naast de bijdrage van de school en de ouderbijdrage zorgen de leerlingen 

zelf nog voor extra inkomsten via sponsoring. 

* 4 vmbo/Praktijkonderwijs en 5h en 6v: galabal eindexamenkandidaten 

Als de periode van het Centrale Examen achter de rug is, wordt het jaarlijkse galabal 
georganiseerd. Twee afzonderlijk festiviteiten voor respectievelijk de examenkandidaten van 4 
vmbo/praktijkonderwijs en voor 5 havo en 6 vwo. Alle examenkandidaten mogen aan het galabal 
deelnemen, uiteraard in gepaste kleding. Een spectaculair onderdeel van het galabal is de entree. 
Met allerlei bijzondere voertuigen worden de leerlingen afgezet bij de rode loper van de school 

waar in de aula het galabal zal plaatsvinden. Van alle galagas-ten wordt een statiefoto gemaakt en 
aan de leerlingen wordt naast een welkomstdrankje ook enkele consumptiebonnen verstrekt. 

* Kosten examen en diploma-uitreiking e.d. 

Rondom het examen worden extra kosten gemaakt. U kunt daarbij denken aan uitbrengen van het 
examenboek voor de examenkandidaat, de geslaagdenvlag en de consumpties die tijdens de 
examens aan de kandidaten verstrekt worden. Bij de diploma-uitreiking wordt door leden van de 
Ouderraad aan alle geslaagden een bloemcorsage uitgereikt die aan hen wordt aangeboden door de 

Ouderraad. 

* Examenkosten 

Vervolgens worden met name voor de afname van de examens Nil-lassen en VCA (Veiligheid, 
gezondheid en milieu Checklist Aannemers) 50% van de kosten van afname van de examens door 

externen in rekening gebracht.  

Bij leerlingen die in 4gt en 6vwo respectievelijk het examen Anglia en IB volgen, worden de hiermee 
gemoeid zijnde externe examenkosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de leerlingen in 4-5h 
en 4-5-6v die de cursus Cambridge volgen. Bij de leerlingen 5h die de cursus basiskennis 

boekhouden/elementair boekhouden volgen worden eveneens examen-kosten in rekening gebracht. 

* Overige (buitenlandse-)reizen (mits in land c.q. stad geen noodsituatie is afgekondigd) en 
excursies 

In de loop van het schooljaar worden er binnen de diverse afdelingen van de school specifieke – 
vakgerichte- reizen en excursies georganiseerd waar de ouders/verzorgers een eigen bijdrage 
verschuldigd zijn. In het schooljaar 2020-2021 vinden deze gelet op de huidige omstandigheden in 
de tweede helft van het schooljaar in het kalenderjaar 2021 plaats. 

We streven ernaar om aan alle leerlingen in hun periode op het Pius X-College een specifieke 
vakgerichte reis c.q. excursie aan te bieden. Voor deze reizen en excursies wordt u door de 
betreffende teamleider c.q. vakdocent nader geïnformeerd en is mogelijk sprake van een 

individuele inschrijving. 

* Excursie Wolfsburg en IAA Hannover 

Voor de leerlingen van 4bk/sk die het vak PIE volgen wordt mogelijk een (meerdaagse) excursie 
georganiseerd naar de steden Wolfburg en Hannover. Tijdens deze reis wordt een bezoek gebracht 

aan het VW-fabrieken en de Internationale autoshow IAA in Hannover. 

 

TTO-bijdragen 
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klas 1tto 

Leerlingen bezoeken mogelijk de stad Kent in Engeland. Naast allerlei creatieve en sportieve 

activiteiten, zullen de leerlingen ook verschillende workshops en lessen in het Engels volgen. 

klas 2tto 

Mogelijk vindt er een uitwisseling plaats met het Gymnasium in Dusseldorf (Duitsland). Leerlingen 
uit 2tto zullen een bezoek brengen aan de stad Dusseldorf. De leerlingen zullen de betreffende 
school bezoeken en enkele lessen bijwonen. Ook zullen ze verschillende activiteiten uitvoeren. 
Daarnaast ontvangen de leerlingen uit 2tto gasten uit Dusseldorf voor een tegenbezoek. Zij laten 
hun gasten kennismaken met het Pius X-College en de omgeving. Het thema van de uitwisseling 

varieert per jaar en wordt door de begeleidende docenten vastgesteld. 

klas 3tto 

Leerlingen uit 3tto gaan mogelijk naar Engeland, waar naast een cultureel (mogelijk bezoek aan de 
hoofdstad Londen met de keuze aan musea) en sportief programma ook een dag een Engelse school 
wordt bezocht. De leerlingen van 3tto lopen deze dag mee met een leerling op deze school. Naast 
het volgen van lessen maken ze ook kennis met het schoolsysteem en verschillende gewoonten. 
Tijdens de hele reis hebben leerlingen verschillende opdrachten in verschillende steden, die ze 
allemaal in het Engels moeten uitvoeren. Dit varieert van een speurtocht door de stad tot aan het 
interviewen van mensen met verschillende beroepen. 

Behalve de verschillende reizen hebben de tto-leerlingen gedurende het schooljaar ook andere 
activiteiten. Dit zijn o.a. interactieve theatershows, de ‘speaking competition’, alsmede hightea en 

vak- of projectgebonden excursies. 

De met vorenstaande activiteiten gemoeid zijnde kosten worden uitgesmeerd over een periode van 

3 jaar. De financiële bijdrage bedraagt momenteel € 300,00 per jaar. 

 


