
Locatie Waskemeer
Schoolkosten schooljaar 2022-2023

Leerjaar en opleiding Vrijwillige Kluishuur Introductie Excursie Excursie Watersport- Internationale Excursie

ouderbijdrage Groningen Walibi kamp activiteiten Duits

klas 1 klas 1 klas 1 klas 2 havo/vwo3 tl3 tl4 klas 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 alle opleidingen 30,00 8,50 10,00 15,00 37,50

2 kaderberoeps- en theoretische leerweg (kb, tl) 30,00 8,50 180,00

2 havo/vwo 30,00 8,50 180,00

3 havo/vwo 40,00 8,50 250,00

3 theoretische leerweg (tl) 40,00 8,50 380,00

4 theoretische leerweg (tl) 40,00 8,50 380,00 22,50

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

Laptop: Bij locatie Waskemeer 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 (computersoftware, dvd’s etc.), gebruik van 
bibliotheek en mediatheek, deelname aan projecten en/of bijzondere dagen en andere activiteiten en diverse sportactiviteiten.

2. Kluishuur
Leerlingen kunnen een kluisje huren voor het veilig opbergen van jas, gym- en regenkleding, boeken, etc. Opmerking: de kluishuur van € 8,50 wordt op deze locatie contant geïnd. 

3. Introductie (klas 1)
Op de eerste schooldag in september hebben de nieuwe leerlingen een introductiedag met verschillende bijzondere activiteiten. Op deze dag krijgen zij een lunch aangeboden en 
na afloop een barbecue. De kosten hiervoor bedragen € 10,00.
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4. Excursie Groningen (klas 1)
Voor de leerlingen van klas 1 organiseren de vakken godsdienst en beva in het voorjaar een excursie naar Groningen waar diverse bekende plaatsen worden bezocht zoals musea, 
synagoge, moskee.

5. Excursie Walibi (klas 1)
Voor de leerlingen van klas 1 wordt aan het eind van het schooljaar een excursie naar Walibi georganiseerd.

6. Watersportkamp (klas 2)
Voor alle leerlingen van klas 2 staat er in juli een driedaags watersportkamp op het programma.

7. Internationale activiteiten (havo/vwo3 tl3 tl4)
Leerlingen van tl3 maken in april een reis naar Engeland om een van de moderne vreemde talen beter te leren spreken. Ditzelfde geldt voor de leerlingen van tl4, maar dan in 
december. Uitgebreide informatie over deze internationale activiteiten volgt aan het begin van het schooljaar.

Leerlingen van havo/vwo3 maken in de tweede helft van het schooljaar een reis naar Parijs om een van de moderne vreemde talen beter te leren spreken. Uitgebreide informatie 
over deze internationale activiteiten volgt na de kerst

8. Excursie Duits (klas 4)
Leerlingen van tl4 met Duits in hun pakket gaan in november/december naar een kerstmarkt in Duitsland. Hier krijgen zij opdrachten die meetellen voor hun PTA-Duits.
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