Ouderbijdragelijst 2021-2022
Leerjaar

Activiteit

Omschrijving

Duur

Prijs

Alle leerjaren
Alle leerjaren
Alle leerjaren
Alle leerjaren

Mentoractiviteiten
Ingelaste excursie/activiteit
meerdaagse, buitenlandse reizen
Cultuurkaart

Klassenactiviteiten met de mentor
Niet te voorziene ingelaste excursie of activiteit
Voor meerdaagse, buitenlandse reizen kan de prijs 10% hoger of lager uitvallen
Persoonlijke kortingskaart. De school organiseert hiermee diverse cultuuractiviteiten

gedurende schooljaar
gedurende schooljaar
gedurende schooljaar

€ 10,00

Brugklas
Brugklas
Brugklas
Brugklas
Brugklas
Brugklas

Activiteitendagen
Skiën
Tekenpakket
Sportklas
Projecten
Feestjes onderbouw

Introductieactiviteiten aan het begin van het schooljaar (tijdens derde lesweek)
Onderdeel van het project Gezondheid & Beweging
Tekenpakket t.b.v. lessen tekenen
Extra lessen sport
Gezondheid en bewegen
Diverse feestjes voor de onderbouw

3 dagen
1 dag
eenmalig
gedurende schooljaar
gedurende schooljaar
gedurende schooljaar

€ 15,00
€ 42,50
€ 16,00
€ 50,00
€ 7,50
*** zie onder

mavo leerjaar 2
mavo leerjaar 2
mavo leerjaar 2
mavo leerjaar 2
mavo leerjaar 2

Reis Ameland
Sportklas
Project kunst en cultuur
Excursie oorlogsmuseum
Feestjes onderbouw

Introductiekamp: kennis opdoen waddengebied en kennismaking nieuwe klas
Extra lessen sport
Aandacht voor creatieve thema's, onderwijs ook buiten de school
Bezoek oorlogsmuseum Overloon voor het vak geschiedenis
Diverse feestjes voor de onderbouw

3 dagen
gedurende schooljaar
5 aaneengesloten dagen
1 dag
gedurende schooljaar

€ 130,00
€ 80,00
€ 22,00
€ 2,00
*** zie onder

mavo leerjaar 3
mavo leerjaar 3
mavo leerjaar 3
mavo leerjaar 3

Sportklas
Activiteitendagen
Juniortechnovium
5-Daagse excursie naar York

Extra lessen sport
Introductie: kamperen
Bezoek Juniortechnovium te Nijmegen
voorjaarsvakantie

gedurende schooljaar
3 dagen
5 dagen

€ 80,00
€ 75,00
€ 10,00
€ 370,00

mavo leerjaar 4
mavo leerjaar 4
mavo leerjaar 4
mavo leerjaar 4
mavo leerjaar 4
mavo leerjaar 4
mavo leerjaar 4
mavo leerjaar 4
mavo leerjaar 4

Sportklas
Excursie tekenen
Reis München
Winterkamp
Reis London
Excursie maatschappijleer
Excursie Zooparc Overloon
Gala feest
Laatste SchoolDag

Extra lessen sport en training EHBO-langs de lijn
Kunst beschouwen
Kennismaking Duitse taal en cultuur in gastgezinnen
Combinatie busretour-skipas-verblijf. Excl. kosten materiaal + lessen afh.van aantallen
Op basis van inschrijving en facultatief
Pro Demos Haagse tribune
Biologische concepten voor leerlingen met biologie in het eindexamenpakket.
Gala feest
LSD

gedurende schooljaar
1 dag
3 dagen
1 week
1 dag
1 dag
1 dag
1 avond
1 dag

€ 80,00
€ 25,00
€ 217,50
€ 410,00
€ 68,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 7,50
€ 22,50

havo leerjaar 2
havo leerjaar 2
havo leerjaar 2
havo leerjaar 2
havo leerjaar 2

Reis Ameland
Sportklas
Project kunst en cultuur
Excursie aardrijkskunde
Feestjes onderbouw

Introductiekamp: kennis opdoen waddengebied en kennismaking nieuwe klas
Extra lessen sport
Aandacht voor creatieve thema's, onderwijs ook buiten de school
Bezoek Nijmegen
Diverse feestjes voor de onderbouw

3 dagen
gedurende schooljaar
5 aaneengesloten dagen
1 dag
gedurende schooljaar

* zie onder
** zie onder

€ 130,00
€ 80,00
€ 22,00
€ 10,00
*** zie onder

havo leerjaar 3
havo leerjaar 3
havo leerjaar 3
havo leerjaar 3
havo leerjaar 3

Activiteitendagen
Profielkeuzedag
Excursie geschiedenis
5-Daagse excursie naar York
Sportklas

Sportdag, Efteling en project Tube your Future
Bezoek Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
Bezoek kamp Vught in het kader van lessenreeks over WOII
voorjaarsvakantie
Deelname sportklas

3 dagen
1 dag
1 middag
5 dagen
gedurende schooljaar

€ 60,00
€ 11,00
€ 12,00
€ 370,00
€ 80,00

havo leerjaar 4
havo leerjaar 4
havo leerjaar 4
havo leerjaar 4
havo leerjaar 4
havo leerjaar 4
havo leerjaar 4
havo leerjaar 4
havo leerjaar 4
havo leerjaar 4

Excursie muziek
Excursie tekenen
Project duurzaamheid
Reis Berlijn
Annuleringsverzekering reis Berlijn
Reis Parijs
Reis London
Winterkamp
Excursie maatschappijleer
culturele ervaringsactiviteiten CKV

In gesprek met beroepsmusici en studenten te Maastricht
Kunst beschouwen
Tijdens projectweek aandacht voor "duurzaamheid"
Kennismaking Duitse taal en cultuur in gastgezinnen
Niet verplicht
Op basis van inschrijving en facultatief
Op basis van inschrijving en facultatief
Combinatie busretour-skipas-verblijf. Excl. kosten materiaal + lessen afh.van aantallen
Pro Demos Haagse tribune
museum bezoek, muziek/dansvoorstelling, filmavond

1 dag
1 dag
1 dag
3 dagen
3 dagen
1 dag
1 week
1 dag
gedurende schooljaar

€ 25,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 217,50
€ 10,00
€ 210,00
€ 68,00
€ 410,00
€ 25,00
€ 35,00

havo leerjaar 5
havo leerjaar 5
havo leerjaar 5
havo leerjaar 5
havo leerjaar 5
havo leerjaar 5
havo leerjaar 5
havo leerjaar 5
havo leerjaar 5
havo leerjaar 5
havo leerjaar 5
havo leerjaar 5

excursie Efteling
excursie MW
Excursie muziek
Excursie geschiedenis
Excursie tekenen
Reis Parijs
Reis London
Reis Marokko
Winterkamp
Excursie Zooparc Overloon
Gala feest
Laatste SchoolDag

bezoek parlement in Den haag, gesprek 2e kamerlid
In gesprek met beroepsmusici en studenten te Maastricht
Bezoek aan Rijksmuseum en" Onze Lieve Heer op Zolder" te Amsterdam
Kunst beschouwen
Op basis van inschrijving en facultatief
Op basis van inschrijving en facultatief
Op basis van inschrijving en facultatief, theoretische kennis landschap en samenleving
Combinatie busretour-skipas-verblijf. Excl. kosten materiaal + lessen afh.van aantallen
Biologische concepten voor leerlingen met biologie in het eindexamenpakket.
Gala feest
LSD

1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
3 dagen
1 dag
9 dagen
1 week
1 dag
1 avond
1 dag

€ 50,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 210,00
€ 68,00
€ 725,00
€ 410,00
€ 10,00
€ 7,50
€ 22,50

vwo leerjaar 2
vwo leerjaar 2
vwo leerjaar 2
vwo leerjaar 2
vwo leerjaar 2
vwo leerjaar 2

Reis Ameland
Sportklas
Project kunst en cultuur
Excursie aardrijkskunde
Feestjes onderbouw
Excursie Grieks/Latijn

Introductiekamp: kennis opdoen waddengebied en kennismaking nieuwe klas
Extra lessen sport
Aandacht voor creatieve thema's, onderwijs ook buiten de school
Bezoek Nijmegen
Diverse feestjes voor de onderbouw
Bezoek Nijmegen

3 dagen
gedurende schooljaar
5 aaneengesloten dagen
1 dag
gedurende schooljaar
1 dag

vwo leerjaar 3
vwo leerjaar 3
vwo leerjaar 3
vwo leerjaar 3
vwo leerjaar 3
vwo leerjaar 3

Activiteitendagen
Excursie Xanten
Theaterbezoek (mogelijk samen met 4/5 V)
Excursie geschiedenis
Reis York
Sportklas

Sportdag, Efteling en project Tube your Future
Bezoek Archäologischer Park Xanten
Bezoek theater ******
Bezoek kamp Vught in het kader van lessenreeks over WOII
voorjaarsvakantie
Deelname sportklas

3 dagen
1 dag
1 middag/avond
1 middag
5 dagen
gedurende schooljaar

€ 60,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 370,00
€ 80,00

vwo leerjaar 4
vwo leerjaar 4
vwo leerjaar 4
vwo leerjaar 4
vwo leerjaar 4

Kennismakingsdagen
Excursie tekenen
Reis Parijs
Reis London
RUN-middag

Kennismakingsdagen
Kunst beschouwen
Op basis van inschrijving en facultatief
Op basis van inschrijving en facultatief
Bezoek Radboud Universiteit voor kennismaking studierichtingen Universiteit.

3 dagen
1 dag
3 dagen
1 dag
1 middag

€ 96,00
€ 25,00
€ 210,00
€ 68,00
€ 10,00

€ 130,00
€ 80,00
€ 35,00
€ 10,00
*** zie onder
€ 10,00

vwo leerjaar 4
vwo leerjaar 4
vwo leerjaar 4
vwo leerjaar 4
vwo leerjaar 4
vwo leerjaar 4

Excursie Grieks/Latijn
Excursie muziek
Winterkamp
Theaterbezoek (mogelijk samen met 3/5 V)
Excursie maatschappijleer
culturele ervaringsactiviteiten CKV

Excursie RMO Leiden / Amsterdam Paleis + Allard Pierson museum *******
In gesprek met beroepsmusici en studenten te Maastricht
Combinatie busretour-skipas-verblijf. Kosten materiaal + lessen afh. van aantallen
Bezoek theater ******
Pro Demos Haagse tribune
museum bezoek, muziek/dansvoorstelling, filmavond

1 dag
1 dag
1 week
1 middag/avond
1 dag
gedurende schooljaar

€ 40,00
€ 25,00
€ 410,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 35,00

vwo leerjaar 5
vwo leerjaar 5
vwo leerjaar 5
vwo leerjaar 5
vwo leerjaar 5
vwo leerjaar 5
vwo leerjaar 5
vwo leerjaar 5
vwo leerjaar 5
vwo leerjaar 5
vwo leerjaar 5
vwo leerjaar 5

Excursie tekenen
Excursie muziek
Kennismakingsdagen
Projectweek 5V
Reis Parijs
Reis London
Winterkamp
Reis Griekenland (1x per 2 jaar)
Excursie Grieks/Latijn
Theaterbezoek (mogelijk samen met 3/4 V)
Profielverdieping maatschappijleer
excursie mw

Kunst beschouwen
In gesprek met beroepsmusici en studenten te Maastricht
4 Kennismakingsdagen (Tsjechie)
puntkommadagen
Op basis van inschrijving en facultatief
Op basis van inschrijving en facultatief
Combinatie busretour-skipas-verblijf. Excl. kosten materiaal + lessen afh. van aantallen
Op basis van inschrijving, Griekse mythologie, beeldhouwkunst en bouwkunst
Excursie RMO Leiden / Amsterdam Paleis + Allard Pierson museum *******
Bezoek theater ******
Bezoek aan het Europees Parlement en gesprek met parlementslid. Optioneel voor lln MaW.
bezoek tweede kamer, gesprek volksvertegenwoordiger

1 dag
1 dag
4 dagen
2 dagen
3 dagen
1 dag
1 week
7 of 8 dagen
1 dag
1 middag/avond
1 dag
1 dag

€ 25,00
€ 25,00
€ 260,00
€ 25,00
€ 210,00
€ 68,00
€ 410,00
€ 800,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 27,50
€ 25,00

vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6
Vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6
vwo leerjaar 6

excursie Efteling
Excursie M&O
Excursie muziek
Excursie tekenen
Excursie geschiedenis
Reis Parijs
Reis London
Reis Marokko
Winterkamp
Reis Griekenland (1x per 2 jaar)
Excursie Zooparc Overloon
Gala feest
Laatste School Dag
excursie MW
excursie MW

Optiebeurs en De Nederlandse Bank te Amsterdam
In gesprek met beroepsmusici en studenten te Maastricht
Kunst beschouwen
Bezoek aan Rijksmuseum en "Ons Lieve Heer op Solder" (inhaalslag)
Op basis van inschrijving en facultatief
Op basis van inschrijving en facultatief
Op basis van inschrijving en facultatief, theoretische kennis landschap en samenleving
Combinatie busretour-skipas-verblijf. Excl.kosten materiaal + lessen afh. van aantallen
Op basis van inschrijving, Griekse mythologie, beeldhouwkunst en bouwkunst
Biologische concepten voor leerlingen met biologie in het eindexamenpakket.
Gala feest
LSD
Bezoek europees parlement Brussel
Den Haag, bezoek parlement

1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
3 dagen
1 dag
9 dagen
1 week
7 of 8 dagen
1 dag
1 avond
1 dag
1 dag
1 dag

€ 50,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 26,00
€ 210,00
€ 68,00
€ 725,00
€ 410,00
€ 800,00
€ 10,00
€ 7,50
€ 22,50
€30,€ 25,00

Niet verplicht
Verplicht

Anglia (extra Engelstalig onderwijs)
Cambridge (extra Engelstalig onderwijs)
Keuzeblok LO voor 5 havo en 6 vwo

Leerjaar 1-2-3; . Kosten Elementary € 43,25; Pre-Intermediate € 50,25; Intermediate € 66,50; Advanced € 75,75; Proficiency € 83,75.
Leerjaar 4VWO en in 6VWO. Examenprijzen ongeveer: FCE € 220,00; CAE € 242,00; CPE € 260,00. Reiskosten ongeveer € 40,00
keuze voor b.v. Yoga, paardrijden, golf etc.. Kosten: tussen € 2,50 - € 30,00

*
De mentor mag met zijn klas tot maximaal € 20,00 besteden aan klassenactiviteiten. De werkelijke kosten worden geïnd als er een activiteit plaatsvindt.
**
Tot een maximum van € 20,00 per leerling per leerjaar.
***
Deelname via losse kaartverkoop tot een maximum van € 6,00 per schooljaar.
***** Reis Engeland 4 mavo: Keuze uit exclusief excursie voetbalstadion (€ 200,00) of inclusief excursie voetbalstadion (€ 218,00)
****** Vindt alleen plaats in geval van een toepasselijke voorstelling, het bedrag wordt achteraf in rekening gebracht indien er niet via het cultuurgeld betaald kan worden.
******* Afwisselend per schooljaar een van de twee excursies

Voor eventuele financiele ondersteuning is het mogelijk om contact op te nemen met Stichting Leergeld. Meer informatie vindt u op www.elzendaalcollege.nl

