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Specificatie kosten schooljaar 2022 – 2023 
 

Deel 1 –  Totaaloverzicht schoolkosten per leerjaar 
Deel 2 –  Vrijwillige ouderbijdrage en vrijwillige bijdrage Ouderraad 
Deel 3 –  Overige schoolkosten  

(Let op: sommige artikelen zijn maar tot en met zondag 4 september 2022 te bestellen via de bestelsite) 

 
 
28 juli 2022 
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Deel 1 : Totaaloverzicht schoolkosten leerjaar 1 schooljaar 2022-2023          
 

leerjaar 1 
vrijwillige 

ouderbijdrage 
huur 

locker 
vrijwillige bijdrage 

ouderraad * 
vrijwillige bijdrage 

brugklaskamp 
vrijwillige bijdrage voor 

speciaal aanbod 
Vrijwillige kosten 

excursie o.i.d. 
toelichting 

1 mavo € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 30,00    

1 mavo/havo € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 30,00    

1 havo € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 30,00    

1 havo/vwo € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 30,00    

1 vwo € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 30,00    

1 kunst en cultuur € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 30,00 € 100,00   

1 technasium € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 30,00 € 100,00   

1 tweetalig vwo (incl. V&V) € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 30,00 € 100,00 € 350,00 Grittleton (GB) 

 
 
 
 
 
 

Deel 1 : Totaaloverzicht schoolkosten leerjaar 2 schooljaar 2022-2023 
 

leerjaar 2 
vrijwillige 

ouderbijdrage 
huur 

locker 
vrijwillige bijdrage 

ouderraad * 
vrijwillige bijdrage voor 

speciaal aanbod 
Vrijwillige kosten 

excursie o.i.d. 
toelichting 

2 mavo € 55,00 € 12,50 € 10,00    

2 mavo & kunst en cultuur € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00   

2 havo € 55,00 € 12,50 € 10,00    

2 havo & kunst en cultuur € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00   

2 havo & technasium € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00   

2 vwo € 55,00 € 12,50 € 10,00    

2 vwo & kunst en cultuur € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00   

2 vwo & technasium € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00   

2 gymnasium € 55,00 € 12,50 € 10,00  € 35,00 Nader vast te stellen 

2 tweetalig vwo (incl. V&V) € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00 € 270,00 Wales 

 
* De hoogte van het bedrag voor de bijdrage aan de Ouderraad kunt u zelf bepalen op de Pontes Bestelsite (€10,00, € 12,50 of € 15,00 per leerling). Zie ook pagina 5 onderdeel 2 specificatie. 
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Deel 1 : Totaaloverzicht schoolkosten leerjaar 3 schooljaar 2022-2023 
 

leerjaar 3 
vrijwillige 

ouderbijdrage  
huur 

locker 
vrijwillige bijdrage 

ouderraad * 
vrijwillige bijdrage voor 

speciaal aanbod 
vrijwillige kosten 
excursie o.i.d.) 

toelichting 

3 mavo € 55,00 € 12,50 € 10,00    

3 mavo & kunst en cultuur € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00 € 255,00 Culturele reis Parijs 

3 havo € 55,00 € 12,50 € 10,00    

3 havo & kunst en cultuur € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00 € 255,00 Culturele reis Parijs 

3 havo & technasium € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00 € 235,00 Nader vast te stellen 

3 vwo € 55,00 € 12,50 € 10,00    

3 gymnasium € 55,00 € 12,50 € 10,00  € 35,00 Nader vast te stellen 

3 vwo & kunst en cultuur € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00 € 255,00 Culturele reis Parijs 

3 vwo & technasium € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00 € 235,00 Nader vast te stellen 

3 tweetalig vwo (incl. V&V) € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00 € 425,00 Finland/Spanje* 

 
*door europese subsidie kunnen de kosten aanzienlijk lager uitvallen 
 

Deel 1 : Totaaloverzicht schoolkosten leerjaar 4 schooljaar 2022-2023 
 

leerjaar 4 vrijwillige 
ouderbijdrage 

huur 
locker 

vrijwillige bijdrage 
ouderraad * 

vrijwillige bijdrage voor 
speciaal aanbod 

vrijwillige kosten 
excursie o.i.d. 

toelichting 

4 mavo € 55,00 € 12,50 € 10,00    

4 havo € 55,00 € 12,50 € 10,00    

4 havo & technasium € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00   

4 vwo € 55,00 € 12,50 € 10,00    

4 vwo & technasium € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00 € 300,00 Nader vast te stellen 

4 tweetalig vwo (incl. ib) € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 350,00   

 
 
Deel 1 : Totaaloverzicht schoolkosten leerjaar 5 schooljaar 2022-2023 
 

leerjaar 5 vrijwillige 
ouderbijdrage 

huur 
locker 

vrijwillige bijdrage 
ouderraad * 

vrijwillige bijdrage voor 
speciaal aanbod 

vrijwillige kosten 
excursie o.i.d. 

toelichting 

5 havo  € 55,00 € 12,50 € 10,00    

5 havo & technasium € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00   

5 vwo € 55,00 € 12,50 € 10,00    

5 vwo & technasium € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 100,00   

5 tweetalig vwo (incl. ib) € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 350,00   

 
* De hoogte van het bedrag voor de bijdrage aan de Ouderraad kunt u zelf bepalen op de Pontes Bestelsite (€10,00, € 12,50 of € 15,00 per leerling). Zie ook pagina 5 onderdeel 2 specificatie. 
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Deel 1 : Totaaloverzicht schoolkosten leerjaar 6 schooljaar 2022-2023 
 

leerjaar 6 vrijwillige 
ouderbijdrage 

huur 
locker 

vrijwillige bijdrage 
ouderraad * 

vrijwillige bijdrage voor 
speciaal aanbod 

vrijwillige kosten 
excursie o.i.d. 

toelichting 

6 vwo € 55,00 € 12,50 € 10,00    

6 vwo & technasium € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 75,00   

6 tweetalig vwo (incl. ib) € 55,00 € 12,50 € 10,00 € 350,00   

 
* De hoogte van het bedrag voor de bijdrage aan de Ouderraad kunt u zelf bepalen op de Pontes Bestelsite (€10,00, € 12,50 of € 15,00 per leerling). Zie ook pagina 5 onderdeel 2 specificatie. 

 
 
 
Nadere informatie 
 

1. De vrijwillige ouderbijdrage stelt de school in staat om extra activiteiten en voorzieningen aan te bieden voor alle leerlingen. 
2. Het huren van een locker is niet verplicht. Dit is een dienst waarvoor u betaalt. 
3. Ouders kunnen zelf de hoogte van het bedrag van de vrijwillige bijdrage aan de Ouderraad vaststellen op de Pontes Bestelsite met een minimum van € 10,00. 
4. De genoteerde bedragen voor de uitwisselingen/excursies zijn de maximaal in rekening te brengen bedragen. Desgewenst kunt u het bedrag aanpassen. 
5. De school sluit voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af waardoor de leerling verzekerd is tijdens lestijden in de school. Verder is een doorlopende 

reisverzekering afgesloten voor excursies en groepsreizen in schoolverband, hieronder vallen zaken zoals: personenhulpverlening, bagage en reisdocumenten.  
6. Een annuleringsverzekering voor reizen dient door de leerling zelf afgesloten te worden en zit niet bij de prijs inbegrepen. 
7. Kunst en Cultuur: de bijdragen worden ingezet voor workshops, culturele activiteiten, buskosten en excursies. 
8. Technasium: de bijdragen worden ingezet voor workshops, bijzondere activiteiten, buskosten en excursies. 
9. Tweetalig vwo: de bijdragen worden ingezet voor workshops, culturele activiteiten, buskosten en excursies. 
10. Cambridge certificaten: Leerlingen in de bovenbouw HAVO en VWO worden in de gelegenheid gesteld erkende Cambridge-certificaten CAE en CPE te behalen. De les- (€ 

110,00) of zelfstudiekosten (€ 35,00) inclusief huur boek zijn niet in dit kostenoverzicht opgenomen. Deze kosten worden apart op de bestelsite vermeld.  
De leskosten voor FCE zitten in de bijdrage voor Tweetalig VWO specifiek aanbod 3e leerjaar. 
De examenkosten voor de Cambridge-certificaten waren in 2022 € 225,00 voor FCE, € 245,00 voor CAE en € 263,00 voor CPE. Voor 2023 zullen ze t.z.t. geïndexeerd en op 
de bestelsite vermeld worden. 

11. IB: de examenkosten zitten in de vrijwillige bijdrage voor Tweetalig VWO aanbod 6e leerjaar. 
12. De reductie- en kwijtscheldingsregeling is op onze website te vinden via de volgende link: https://inloggen.pontes.nl/LinkClick.aspx?fileticket=kI8Ru4A5N_M%3d&portalid=704 
 

 
  

https://inloggen.pontes.nl/LinkClick.aspx?fileticket=kI8Ru4A5N_M%3d&portalid=704
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Deel 2 : Specificatie vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023, locatie Oranjeweg 
 

onderdeel bedrag 

gebruik ELO (inclusief licenties online absentie- en cijferinformatie) € 10,00 

printen €   2,50 

sportactiviteiten en sportkeuzeprogramma € 12,50 

kunstzinnige en culturele activiteiten, cjp-pas en diverse overige activiteiten € 12,50 

project- en themaweken (incl. thuisblijfprojecten) €   7,50 

loopbaan- en beroepenoriëntatie €   5,00 

verzekeringen €   5,00 

Totaal       € 55,00 

 
 
 
 
Deel 2 : Specificatie vrijwillige bijdrage Ouderraad 2022-2023, locatie Oranjeweg 
 
Ook voor het komende schooljaar verzoekt de Ouderraad u om een vrijwillige bijdrage over te maken aan de Ouderraad (niet te verwarren met de vrijwillige ouderbijdrage die school vraagt voor de kosten voor o.a. het 
gebruik ELO, printen, kopiëren, sportactiviteiten, loopbaan- en beroepenoriëntatie, verzekeringen etc). 
 
Uit uw vrijwillige bijdrage aan de Ouderraad draagt de Ouderraad jaarlijks bij aan een aantal vast terugkerende activiteiten zoals: 

- Jaarboek voor de eindexamenkandidaten. 
- Thuisblijfproject voor leerlingen die om welke reden dan ook niet mee kunnen op school reizen naar het buitenland. 
- Theatervoorstelling voor de leerlingen (op school gegeven of elders). 
- Sponsoring profielwerkstukken leerlingen (tot een maximaal bedrag). 

 
Daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor wisselende activiteiten en projecten waarvan de Ouderraad denkt dat ze een positieve bijdrage leveren aan het onderwijs en aan de school. Als voorbeeld kunt u denken aan 
‘De Gezonde schoolkantine’. 
 
Voor de vrijwillige bijdrage Ouderraad kunt u kiezen uit verschillende bedragen: namelijk € 10,00, € 12,50 of € 15,00 per leerling. De hoogte van het bedrag kunt u zelf bepalen op de Pontes Bestelsite. Met het betalen 
van één van deze bedragen kunnen we het onderwijs voor onze kinderen blijven optimaliseren.  
 
Met het budget van de Ouderraad wordt een financiële bijdrage geleverd aan extra zaken en activiteiten rondom school die normaal gesproken niet vanuit de reguliere gelden betaald kunnen worden, maar wel zeer 
waardevol zijn. Dit kan gaan om onderwijs technische verbeteringen of projecten maar ook praktische zaken in de school zelf. Uw bijdrage zorgt voor kwaliteitsverbetering voor uw kind in deze school. Geen luxe maar 
gewoon nodig !  
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Ouderraad: ouderraad.GLLO@pontes.nl 
 

mailto:ouderraad.GLLO@pontes.nl
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Deel 3 : Overige schoolkosten schooljaar 2022-2023: bijdragen voor meerdaagse kampen (2e leerjaar) / uitwisselingen (3e leerjaar) en excursies (4e en 5e leerjaar). U wordt t.z.t. 

nader geïnformeerd over de betaalwijze voor de excursies. Deze vindt apart plaats via de bestelsite van Pontes. 
Deze kampen, uitwisselingen en excursies zijn onder voorbehoud in verband met eventuele beperkingen door Corona en prijsaanpassingen die we nu nog niet kunnen voorzien 
leerjaar bedrag  opmerkingen 

alle klassen 2 en 3 (lln die in 
21-22 niet mee konden: muv 
lln KC3) 

€ 395,00 Watersporten Port Zélande (Nederland) 

Op vrijwillige basis één kamp naar keuze € 265,00 Outdoor kamp Zeeland 

€ 395,00 Sportkamp Landgraaf (alternatief Ski, 4 dagen)) 

 € 525,00 Skiën voor beginners (Oostenrijk)  

 

klassen 4 havo / 4 vwo / € 550,00 Toscane (Italië) 

Op vrijwillige basis één excursie naar keuze 

 € 550,00 Rome (Italië) 

 € 550,00 Rosas (Spanje) 

 € 395,00 Alternatief Nl: cultuurreis Amsterdam (4 dagen) 

 € 465,00 Zeilreis Waddenzee 

Klassen 4 mavo € 425,00 Praag (Tsjechië) 

5 (tweetalig) vwo/technasium € 650,00 
Genève (Zwitserland) (betaling in leerjaar 5, excursie vindt plaats in de eerste 
schoolweek van leerjaar 6) 

Op vrijwillige basis voor leerlingen tweetalig vwo én regulier 
vwo technasium 

5 vwo regulier en regulier 
technasium 

€ 425,00 Slovenië 
Uitwisseling op vrijwillige basis voor leerlingen regulier vwo en 
regulier vwo-technasium  

De vermelde bedragen zijn een indicatie. 
Leerlingen die niet deelnemen aan de reizen worden geacht deel te nemen aan het thuisblijfproject of worden in de gelegenheid gesteld een maatschappelijke stage uit te voeren. 
Stapeling van excursies voor leerlingen van het speciaal aanbod met de overige excursies wordt, waar mogelijk, zo veel als mogelijk beperkt. 
 

Deel 3 : Overige schoolkosten schooljaar 2022-2023 
           : door ouders/verzorgers zelf aan te schaffen artikelen en/of kosten schoolfotograaf 
 

leerjaar bedrag omschrijving  

brugklassen € 16,00 De aanschaf van een school T-shirt is op vrijwillige basis. Zelf aan te schaffen. 
De shirts, met een speciaal logo van Het Goese Lyceum , kunnen worden gekocht bij  Intersport, Klokstraat 5, 4461 JK Goes (Betaling loopt niet via de school.) 

brugklassen € 15,00 eenvoudige rekenmachine Texas Instruments, typenummer TI-30XB Multiview (Te bestellen via Bestelsite uiterlijk zondag 4 september 2022) 

brugklassen €   3,75 4-rings map voor de lessen Frans (Te bestellen via Bestelsite uiterlijk zondag 4 september 2022) 

alle klassen  agenda zelf aan te schaffen vanaf klas 2 

alle klassen  passer, geodriehoek, vulpotlood zelf aan te schaffen 

alle klassen ca € 13,00 schoolfotograaf (vrijwillig) 

alle klassen  sportschoenen (de schoenen mogen geen zwarte zolen hebben) zelf aan te schaffen 

alle klassen  eenvoudige sportbroek of legging zelf aan te schaffen 

4 havo, leerlingen wiskunde € 110,00 grafische rekenmachine: Texas Instruments TI-84 plus CE-T (Te bestellen via Bestelsite uiterlijk zondag 4 september 2022) 

5 havo, leerlingen wiskunde € 110,00 grafische rekenmachine: Texas Instruments TI-84 plus CE-T  

4 vwo, alle groepen € 110,00 grafische rekenmachine: Texas Instruments TI-84 plus CE-T (Te bestellen via Bestelsite uiterlijk zondag 4 september 2022) 

5 vwo, alle groepen € 110,00 grafische rekenmachine: Texas Instruments TI-84 plus CE-T 

6 vwo, alle groepen € 110,00 grafische rekenmachine: Texas Instruments TI-84 plus CE-T  

leerlingen 16+ met scooter €   20,00 sleutel scooter- / brommerstalling; bedrag is borgsom die wordt geretourneerd, zodra de stallingsleutel wordt ingeleverd  
 


