
bedrag ja nee

1 € 15,00 O O

2 € 5,50 O O

3 € 7,50 O O

4 € 2,50 O O

5 € 2,50 O O

6 € 75,00 O O

7 € 17,50 O O

8 € 95,00 O O

Voor ouders/verzorgers die financiële ondersteuning nodig hebben verwijzen wij graag naar Stichting Leergeld.

Voor meer informatie kijkt u op www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl 

Heeft u nog vragen, dan kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie: financien@lvomaastricht.nl 

Huur kluisje (met contract) 

Voor de huur van een kluisje wordt een contract afgesloten voor de duur dat de leerling op 

school zit.

BSM (vak Bewegen, Sport en Maatschappij)

Huur accommodaties, aanschaf materialen, EHBO-cursusmateriaal en certificering, externe 

deskundigen. Dit betreft een verplichte ouderbijdrage voor de leerling die dit bovenbouwvak 

volgt. 

Mediatheek  ~licenties

4. activiteiten tijdens projectdagen

Klas- en/of mentoractiviteiten

1. cultuurkaart CJP t.b.v. culturele activiteiten (inleg = €10,-, te besteden = €15,-)

2. algemene bijdrage aan schoolsport (toernooien, schoolcross)

3. introductieactiviteiten

Leerlingenraad

Het bedrag wordt volledig ter beschikking gesteld aan de raad, die de gelden besteedt aan 

zaken die zoveel mogelijk leerlingen betreffen.

Oudervereniging

Het bedrag wordt volledig ter beschikking gesteld aan de oudervereniging die dit bedrag 

o.a. besteedt aan het organiseren van thema-avonden over bv. cyberpesten, omgaan met 

sociale media etc.

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.

hier uw keuze 

aankruisen

Drukwerk en kopieerkosten

Kopieën, proefwerkpapier, drukwerk, brochures, infomappen, readers en eventuele 

themaklappers.

Gebruik klassensets

Het gebruik van atlassen, woordenboeken, leesboeken en tijdschriften op school, waardoor 

de leerling deze niet zelf hoeft aan te schaffen.

De inning van de vrijwillige ouderbijdrage vindt plaats via 

WIS Collect . U ontvangt hiertoe een bericht per mail. Op dit 

jaarkeuzeformulier kruist u s.v.p. aan voor welke posten u 

een bijdrage gaat betalen.

Keuzeformulier jaarkosten  leerjaar 4   vwo    2021-2022 Locatie havo / vwo
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bedrag ja nee

1 € 15,00 O O

2 € 5,50 O O

3 € 7,50 O O

4 € 2,50 O O

5 € 2,50 O O

6 € 75,00 O O

7 € 450,00 O O

8 € 17,50 O O

9 € 95,00 O O

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.

De inning van de vrijwillige ouderbijdrage vindt plaats via 

WIS Collect . U ontvangt hiertoe een bericht per mail. Op dit 

jaarkeuzeformulier kruist u s.v.p. aan voor welke posten u 

een bijdrage gaat betalen.

Keuzeformulier jaarkosten  leerjaar 4   tto    2021-2022 Locatie havo / vwo

hier uw keuze 

aankruisen

Drukwerk en kopieerkosten

Kopieën, proefwerkpapier, drukwerk, brochures, infomappen, readers en eventuele 

themaklappers.

Gebruik klassensets

Het gebruik van atlassen, woordenboeken, leesboeken en tijdschriften op school, waardoor 

de leerling deze niet zelf hoeft aan te schaffen.

Mediatheek  ~licenties

1. cultuurkaart CJP t.b.v. culturele activiteiten (inleg = €10,-, te besteden = €15,-)

2. algemene bijdrage aan schoolsport (toernooien, schoolcross)

3. introductieactiviteiten

4. activiteiten tijdens projectdagen

Leerlingenraad

Het bedrag wordt volledig ter beschikking gesteld aan de raad, die de gelden besteedt aan 

zaken die zoveel mogelijk leerlingen betreffen.

Oudervereniging

Het bedrag wordt volledig ter beschikking gesteld aan de oudervereniging die dit bedrag 

o.a. besteedt aan het organiseren van thema-avonden over bv. cyberpesten, omgaan met 

sociale media etc.

Klas- en/of mentoractiviteiten

Heeft u nog vragen, dan kunt u per mail contact opnemen met de financiële administratie: financien@lvomaastricht.nl 

Huur accommodaties, aanschaf materialen, EHBO-cursusmateriaal en certificering, externe 

deskundigen. Dit betreft een verplichte ouderbijdrage voor de leerling die dit bovenbouwvak 

volgt. 

BSM (vak Bewegen, Sport en Maatschappij)*

Voor meer informatie kijkt u op www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl 

Tto onderwijs havo en vwo

Dit betreft alle meerkosten t.o.v. het reguliere onderwijs, voornamelijk personele kosten 

voor extra ingekochte lessen. Dit betreft een verplichte ouderbijdrage voor de leerling die 

dit onderwijs volgt. Deze kosten zijn exclusief eventuele meerdaagse buitenlandse reizen.

Voor de huur van een kluisje wordt een contract afgesloten voor de duur dat de leerling op 

school zit.

Voor ouders/verzorgers die financiële ondersteuning nodig hebben verwijzen wij graag naar Stichting Leergeld.

23-12-2021


