Toelichting keuzeformulieren jaarkosten Porta Mosana College 2019-2020
1

Drukwerk & kopieerkosten

Kopieën, proefwerkpapier, drukwerk, brochures, infomappen,
studieplanner en eventuele themaklappers.

2

Gebruik klassensets

Het gebruik van atlassen, woordenboeken, leesboeken en tijdschriften op school, waardoor u deze zelf niet hoeft aan te schaffen.

3

Mediatheek & licenties

4

Leerlingen-/ouderraad

Het gebruik van de mediatheek met de bijbehorende voorzieningen,
zoals leenboeken, tijdschriften en kranten en een aantal
bibliotheeklicenties, waardoor leerlingen niet naar een openbare
bibliotheek hoeven te gaan.
Het bedrag wordt volledig ter beschikking gesteld van beide raden.
De ouderraad gebruikt dit bedrag o.a. voor het organiseren van
thema-avonden als cyberpesten, omgaan met sociale media etc.

Activiteiten
5
5

Introductie
Algemene activiteiten en vieringen

Betreft activiteiten in de eerste week na de zomervakantie.
Zoals filmavonden, sportdagen, kerst- en/of carnavalsactiviteit,
leerling- en/of mentordag, disco-avonden, projecten en activiteiten
tijdens de projectdagen.

5

Eindactiviteit

Attractiepark, klas/mentoravond, LSD en diploma-uitreiking.

6

Dagexcursie gymnasium tto

Het betreft een extra dagexcursie voor leerlingen van gymnasium.

Afdeling, profiel of vak-gerelateerde verstrekkingen
7

tto onderwijs vwo

8

Keuzevak onderbouw Sport & Lifestyle

9

BSM

10 LO keuze sportactiviteit (regulier)

Dit betreft alle meerkosten t.o.v. het reguliere vwo-onderwijs. Dit
betreft een verplichte ouderbijdrage.
Huur accommodaties, aanschaf materialen, externe deskundigen,
jaarafsluiting. Dit betreft een verplichte ouderbijdrage.
Huur accommodatie, aanschaf materialen, EHBO-cursusmateriaal en
certificering, externe deskundigen, e.d. Dit betreft een verplichte
ouderbijdrage.
Benodigde kleding: trainingspak en shirt/polo, zijn verkrijgbaar
via Maastricht Scoort.
Huur accommodatie en inhuur instructeurs voor sporten als
Am.football, zwemmen e.d.
Kleding: Shirt, broek of legging kan via school worden gekocht (zie
BSM) of via een andere leverancier, mits de kleding voldoet aan de
door school gestelde eisen. Leerlingen van 4 havo en 4 vwo kiezen
in de loop van het schooljaar drie sportactiviteiten uit plus/minus
tien verschillende takken van sport.
Indien u hier nee invult, heeft uw zoon/dochter geen keuze
mogelijkheid. De drie sportactiviteiten worden door de school
bepaald.

Overige
11 Huur kluisje

De huur van een kluisje bedraagt € 17,50. Hiervoor sluit een
contract af voor de duur dat uw zoon/dochter op school zit.

