
Locatie Burgum
Schoolkosten schooljaar 2021-2022

Leerjaar en opleiding Vrijwillige Kluishuur Introductie Schrijvers- Excursie Internationale Eindejaars- Cultureel

ouderbijdrage festival activiteiten activiteit Jongeren

paspoort

1 2 3 4 5 6 7 8

1 alle opleidingen 30,00 12,50 15,00 15,00 5,00

2 vmbo 30,00 12,50 5,00

2 havo/vwo 30,00 12,50 20,00 5,00

3 gemengde leerweg (gl) 40,00 12,50 20,00 325,00 5,00

3 theoretische leerweg (tl) 40,00 12,50 20,00 325,00 5,00

3 havo 40,00 12,50 20,00 5,00

3 vwo meertalig 40,00 12,50 20,00 325,00 5,00

4 gemengde leerweg (gl) 40,00 12,50 20,00 25,00 5,00

4 theoretische leerweg (tl) 40,00 12,50 20,00 25,00 5,00

Dit kostenoverzicht met toelichting is een inschatting van de activiteiten waarvoor u bij deelname van de leerling een factuur ontvangt.

Laptop: Bij locatie Burgum werken alle leerlingen vanaf leerjaar 1 met een laptop. Het aanschaffen van een laptop is vrijwillig. CSG Liudger heeft afspraken gemaakt met een externe partij, Studywise. 
Via een speciaal voor CSG Liudger ingerichte webshop kunt u een laptop en accessoires aanschaffen. Kijk voor de kosten en meer informatie op: www.csgliudger.nl/device 

Toelichting schoolkosten

1. Vrijwillige ouderbijdrage
Vrijwillige bijdrage voor de kosten van bijvoorbeeld de collectieve schoolongevallenverzekering, rechten en gebruikerslicenties, gebruik van bibliotheek en mediatheek, deelname 
aan projecten en/of bijzondere dagen en diverse sportactiviteiten. Voor de vrijwillige ouderbijdrage geldt: als u niet wilt betalen heeft dat geen enkele consequentie. Dit betekent 
dat uw kind nergens voor uitgesloten zal worden.
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2. Kluishuur
Leerlingen kunnen een kluisje huren voor het veilig opbergen van jas, gym- en regenkleding, boeken, etc.

3. Introductie (klas 1)
Introductieprogramma klas 1: de leerlingen leren hun klasgenoten kennen door middel van diverse activiteiten.  

4. Schrijversfestival (klas 1)
Een activiteit met schrijvers op school voor het vak Nederlands

5. Excursie
Bij sommige vakken is het zinvol om datgene wat besproken is tijdens de les ook te gaan bekijken. Een excursie kan dan een waardevolle toevoeging zijn aan ons onderwijs.

Overzicht van de excursies:
- klas 2 havo/vwo:           Excursie naar Den Haag
- klas 3gl/tl: Excursie naar Amsterdam voor de vakken economie en ckv
- havo/vwo3 meertalig:  Excursie naar Amsterdam voor de vakken geschiedenis en Nederlands
- vmbo4: Excursie naar Den Haag voor de vakken geschiedenis en maatschappijleer

Naast het opdoen van kennis en ervaring tijdens een excursie is ook de sociale vorming en de groepsvorming van de leerlingen een belangrijke reden om deel  te nemen aan een  
excursie. 

6. Internationale activiteiten (tl3, gl3, vwo3)
Leerlingen maken een reis naar het buitenland. Uitgebreide informatie over deze internationale activiteiten volgt in de loop van het schooljaar.

7. Eindejaarsactiviteit (klas 4)
De examenkandidaten sluiten hun schooltijd af met een feestelijke laatste schooldag in Walibi, gevolgd door een barbecue op school.

8. Cultureel Jongeren Paspoort
Via het CJP heeft de school budget om diverse voorstellingen voor o.a. de vakken ckv, Nederlands en geschiedenis in te kunnen kopen. Van de ouders wordt hiervoor een bijdrage 
gevraagd van € 5,00. De school en de overheid voegen hier elk nog € 5,00 aan toe. Meer informatie volgt een aantal weken voordat de betreffende activiteit plaatsvindt. De CJP pas 
biedt niet alleen korting op cultuur zoals festivals, bioscoop, theater, musicals, concerten en musea maar ook op verschillende producten. Zie ook: www.cjp.nl 
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