
Locatie Burgum HAVOtop
Schoolkosten schooljaar 2022-2023

Leerjaar en opleiding Vrijwillige Kluishuur Cultureel Activiteit Examen Praktische Praktische Buitenlandse

ouderbijdrage Jongeren Nederlands excursie activiteit activiteit reis

Paspoort nlt natuurkunde

1 2 3 4 5 6 7 8

4 havo 40,00 8,50 5,00 5,00 15,00 350,00

5 havo 40,00 8,50 5,00 5,00 15,00 7,00 9,00 350,00

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

Laptop: Bij locatie Burgum HAVO Top werken alle leerlingen 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.havotop.nl/informatieplein.nl/devices   
of www.csgliudger.nl/device 

Toelichting schoolkosten

1. Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit de collectieve schoolongevallenverzekering, rechten en gebruikerslicenties, deelname aan projecten (o.a. diplomering, kerstviering/gala,
ontvangst nieuwe leerlingen havo4) en andere activiteiten en diverse sportactiviteiten.

2. Kluishuur
Leerlingen kunnen een kluisje huren voor het veilig opbergen van jas, gym- en regenkleding, boeken, etc.

3. Cultureel Jongeren Paspoort
Voor alle leerlingen wordt een cultuurkaart aangeschaft. Met deze kaart krijgt de leerling korting op cultuur, films en festivals. De HAVOtop koopt hiermee diverse voorstellingen in 
voor o.a. de vakken ckv, Nederlands, kunst bevo en geschiedenis. Aan het begin van het schooljaar wordt hierover meer informatie verkregen via het vak ckv. Zie ook: www.cjp.nl 

4. Activiteit Nederlands
havo4 en havo5: Schrijvers bezoeken de school.
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5. Examen excursie
havo4: Voor de leerlingen met de vakken aardrijkskunde en geschiedenis wordt een excursie naar Groningen organiseerd.
havo5: Voor alle leerlingen wordt in oktober een excursie naar Amsterdam georganiseerd.

6. Praktische activiteit nlt (natuur, leven en technologie)
havo5 NLT: Wetsus leskist € 2,00.
havo5 NLT: Reanimatie € 5,00.

7. Praktische activiteit natuurkunde
havo5 natuurkunde: Stralingspracticum € 9,00.

8. Buitenlandse reis
havo4 en 5: Uitgebreide informatie over deze excursie volgt in de loop van het schooljaar.
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