
 
 

 
 

Naast de vrijwillige ouderbijdrage verzoeken wij u rekening te houden met nog een aantal 
uitgaven: 
 

d. basismaterialen, sportkleding en werkkleding/gereedschap 
 

Bij een aantal lessen moeten leerlingen werkkleding (beroepsgerichte vakken) 
dragen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening. Voor de keuzevakken in leerjaar 3 
Beroepsgericht worden er klassensets aangeschaft door Compaen. De nota voor het 
bedrag van € 20,00 zal gelijktijdig met de nota voor de schoolkosten verstuurd 
worden in het nieuwe schooljaar. 

 
 leerjaar kosten 
Onderbouw 1 en 2 Basismateriaal (tekenspullen/rekenmachine/schrijfmaterialen/ 

woordenboeken) Vanuit school is een afspraak gemaakt met 
een bedrijf dat een pakket aanbiedt voor ca. € 100,-- Een groot 
deel van het materiaal is gedurende vier jaar bruikbaar. 
Aanschaf bij deze leverancier is niet verplicht. 

HBR 3 Werkkleding  ca. €  170,-- 
BWI 3 Werkkleding/ Gereedschap  ca. €135,-- 
Zorg & Welzijn 3 Werkkleding ca. € 35,-- 
 

e. kluisje 
Leerlingen hebben de mogelijkheid een kluisje te huren om tijdens hun schooltijd spullen in 
op te slaan. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) en de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) gebruiken 
leerlingen hetzelfde kluisje. Bij de start van het 1e en 3e jaar betalen leerlingen de huur voor 2 
jaar (€ 20,--) en een borg van € 5,-- voor de sleutel. De borg wordt terugbetaald bij het 
inleveren van de sleutel. Voor betaling van de huur en borg is voor de desbetreffende 
leerjaren een factuur bijgevoegd. Leerlingen ontvangen na betaling de sleutel van hun kluis. 
 

f. schoolreizen 
 
Voor de verschillende leerjaren worden  schoolreizen georganiseerd. Daarover ontvangt u 
later in het schooljaar informatie, waarna u uw zoon/dochter kunt aanmelden. Voor het 
komende schooljaar gaat het om de volgende reizen: 
 
Leerjaar schoolreis   periode   verwachte kosten 
1  schoolkamp   juli   ± €   90,-- 
2  Efteling/Walibi   juli   ± €   30,-- 
3  Eindejaarsreizen   juli   ± € 250,-- 
4  Berlijn (alleen TL)  oktober   ± € 260,-- 
4  Londen   december  ± €   70,-- 

 
Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de administratie van onze 
school, telefoonnummer 075 612 63 03.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
E. de Boer 
Directeur Compaen VMBO 


