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Schoolkosten - Schooljaar 2022 – 2023 

 
Elke school voor voortgezet onderwijs krijgt een bepaald bedrag van de overheid, waaruit alle kosten 
voor een schooljaar worden gedekt (voor onder andere personele kosten, huisvestingslasten, inventaris 
en hulpmiddelen). Iets extra’s, zoals een reis, activiteit of excursie, kan met die bijdrage niet volledig 
bekostigd worden. Willen wij de leerlingen dus iets extra’s bieden, dan zullen wij de kosten daarvan op 
een andere manier proberen te dekken. Dat gebeurt op vrijwel alle scholen en ook op het Bertrand 
Russell college via een vrijwillige ouderbijdrage. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten 
zijn bijvoorbeeld educatieve schoolreizen, excursies of sportdagen. Leerlingen van ouders die hiervoor 
niet betalen, mogen altijd meedoen. Leerlingen worden nooit uitgesloten van deelname als de 
ouderbijdrage niet wordt voldaan.  
 
Echter, zonder de ouderbijdrage kunnen wij onze extra activiteiten niet aanbieden. Wanneer onvoldoende 
ouders de ouderbijdrage betalen, voor bijvoorbeeld een reis of excursie, dan kan deze reis of excursie 
niet doorgaan. De school biedt de mogelijkheid tot gespreid betalen. 
 
Voor het incasseren van onder andere de vrijwillige ouderbijdrage, werken wij met WIS collect.  
U krijgt een email met een link voor WIS Collect. Met deze link komt u in ons betalingssysteem waar u de 
jaarnota en nota voor de activiteiten ziet staan. 
U kunt dan zelf aangeven voor welke facturen u wilt betalen. Betalen kan eenvoudig via IDEAL of via een 
overboeking.  
 

Algemene kosten, ouderraad en kluisjes 
We vragen een vrijwillige bijdrage in de algemene kosten. Deze wordt besteed aan leuke en uitdagende 
projecten, de mediatheek en andere zaken die niet door de overheid bekostigd worden maar die 
onmisbaar zijn voor het onderwijsproces. De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage. Hiermee worden 
projecten en activiteiten ondersteund die voor alle leerlingen beschikbaar zijn. De besteding van het geld 
gebeurt in overleg met en na goedkeuring van de ouderraad. 
Iedere leerling heeft een kluisje op school waar de leerling de jas en persoonlijke spullen in kan bewaren. 
 
Overzicht vrijwillig kosten 

• bijdrage ouderraad     € 18,00 

• bijdrage algemene kosten   € 45,00 

• huur kluisje     € 14,00 

• waarborg kluisje     €   5,00 (leerjaar 1 en instroomleerlingen) 
   

CJP-pas  
De leerlingen ontvangen via school de CJP-pas; hiervoor wordt € 5,00 in rekening gebracht.  De pas wordt 
gebruikt voor culturele activiteiten die wij bezoeken. Ook kunnen de leerlingen met korting zelfstandig 
culturele uitstapjes maken en in sommige winkels wordt er korting gegeven op vertoon van de pas. Via de 
CJP-site kunnen de speciale acties in de gaten worden gehouden.  
 
Cambridge Engels  
Leerlingen in de bovenbouw kunnen Cambridge Engels kiezen als extra vak tijdens Flex en het vak afsluiten 
met een officieel erkend examen (Advanced Cambridge) afgenomen op het Horizon college in Alkmaar. Bij 
deelname aan het examen zijn de examen kosten verplichte kosten. 
Voor leerlingen in 3 TTO is het vak een onderdeel van het vakkenpakket. Zij sluiten het vak af met het 
Cambridge examen B2 First.  
De kosten voor ieder afzonderlijk examen variëren tussen de € 250,00 en € 295,00.  
Hiervoor wordt een aparte factuur verzonden via WIS collect. 
 
Op de volgende bladzijden geven wij u een overzicht van de verschillende activiteiten die wij het komende 
schooljaar per leerjaar organiseren voor de leerlingen. Einde van het schooljaar is er voor de leerlingen 
een activiteitenweek. De kosten voor de activiteiten in de week van 4 t/m 10 juli 2023 worden later 
gefactureerd. Iedere sectie verzorgt een bijzonder programma voor de leerlingen in deze week. Het 
programma wordt later bekend gemaakt. 
 

 
Activiteiten per leerjaar 
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Leerjaar 1 
 
Introductiedagen  
De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment voor uw kind. Wij 
besteden op het Bertrand Russell college extra aandacht aan de kennismaking bij de start van het 
schooljaar. Immers, als een leerling zich snel thuis voelt op school, kan er beter worden gepresteerd. In de 
eerste schoolweek worden er dan ook diverse kennismakingsactiviteiten georganiseerd, zodat de 
leerlingen op een ontspannen manier met elkaar en met hun nieuwe school kennismaken. We vragen 
hiervoor een vrijwillige bijdrage van € 10,00 ( in september gefactureerd). 
 
Wiskunde Kangoeroewedstrijden 
Dit is een landelijke activiteit voor het vak wiskunde voor leerjaar 1 en 2. We vragen een vrijwillige bijdrage 
van € 4,00. 
 
Onderbouwfeesten 
Er wordt drie keer per jaar een onderbouwfeest georganiseerd, alleen bestemd voor de leerlingen van de 
onderbouw. Kaartjes kopen leerlingen vooraf bij de feestcommissie De feestcommissie, bestaande uit 
onderbouwleerlingen en meneer Oortwijn, geven invulling aan het feest. 
 
Jaarsluiting 
We sluiten het jaar gezamenlijk met alle 1e klassen af met een passende activiteit. We vragen een vrijwillige 
bijdrage van € 4,00. 
 

 
 

============================== 
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Leerjaar 2 
 
Texel   
Een driedaags reisje naar Texel als kennismakingsactiviteit in de tweede week van het schooljaar. De 
klassen verblijven op verschillende  locaties en draaien deels een eigen programma, dat in overleg met de 
mentor en leerlingen wordt vastgesteld. Iedere klas neemt deel aan het strandprogramma van De 
Zandbank en we gaan gezamenlijk naar de disco. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 165,00. 
Deze kosten zijn in september via WIS collect gefactureerd.  
 
Project Gouden Eeuw voor atheneum 2 
De sectie geschiedenis organiseert een excursie in het teken van de Gouden Eeuw waarvoor verschillende 
musea worden bezocht. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 15,00 voor workshop en vervoer. 
 
Bezoek Muziekgebouw aan het IJ (IJ-salon)  
Het bezoek van de 2e klassen aan het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam is een geweldige kans om 
dit unieke gebouw te bezichtigen en een zeer verrassende muzikale ervaring op te doen. Onderdeel van 
ons bezoek is een rondleiding door het gebouw, waarbij de leerlingen ook in ruimtes komen die normaal 
gesproken niet toegankelijk zijn voor publiek. Het meedoen aan een workshop hier is vanwege de 
spectaculaire muzikale resultaten aan klanken en composities een hele ervaring. De leerlingen worden 
opgedeeld in groepen en houden zich bezig met verschillende activiteiten. Zo zal een groep beginnen in 
de Klankspeeltuin. Hier mogen de leerlingen aan het werk met unieke klankinstallaties onder deskundige 
leiding. Als hoogtepunt van het bezoek zal een concertje worden verzorgd door leden van het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest. Zij hebben speciaal voor de leerlingen van onze school een stuk ingestudeerd en 
brengen dit ten gehore in de indrukwekkende concertzaal. Tegen de leerlingen willen we dan ook zeggen: 
mis het niet en wissel de dagelijkse schooldagen af met dit leuke en veelzijdige bezoek!!! We vragen een 
vrijwillige bijdrage van € 27,50 voor workshop en vervoer met de bus. 
 
Wiskunde Kangoeroewedstrijden 
Dit is een landelijke activiteit voor het vak wiskunde voor leerjaar 1 en 2. We vragen een vrijwillige bijdrage 
van € 4,00. 
 
Onderbouwfeesten 
Er wordt drie keer per jaar een onderbouwfeest georganiseerd, alleen bestemd voor de leerlingen van de 
onderbouw. Kaartjes kopen leerlingen vooraf bij de feestcommissie De feestcommissie, bestaande uit 
onderbouwleerlingen en meneer Oortwijn, geven invulling aan het feest. 
 
Schaatsen in Alkmaar  
We gaan met alle 2e klassen op 5 december schaatsen op de ijsbaan in Alkmaar. We gaan daar met de 
bus naartoe. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 9,00 voor de bus en toegang ijsbaan. 
 
Jaarsluiting 
We sluiten het jaar gezamenlijk met alle 2e klassen af met een passende activiteit. We vragen een vrijwillige 
bijdrage van €4,00. 
 

 
 

      ======================  
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Leerjaar 3 
 
Sportdag 
Kennismakingsactiviteit in september. 
We vragen een vrijwillige bijdrage van € 5,00 voor materiaalhuur.  
 
Taaldorp Frans en Duits  
De secties Frans en Duits organiseren in het kader van de activiteit Taaldorp een ééndaagse reis naar 
Namen (vak Frans) en een ééndaagse reis Dinslaken (vak Duits). Het is de bedoeling dat de leerlingen het 
geleerde van de afgelopen jaren aan de hand van praktische opdrachten in de praktijk brengen. Behalve 
heel leerzaam is het ook de manier om leerlingen op een andere wijze in contact te brengen met de Franse 
en Duitse taal en cultuur.  
Voor zowel de excursie naar Namen als Dinslaken krijgen de leerlingen een cijfer, dat binnen het onderdeel 
spreekvaardigheid meetelt. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 120,00 voor beide busreizen en het 
programma ter plaatse. 
 
Kunstmuseum Den Haag  
Een excursie in het kader van het vak Tekenen naar het Kunstmuseum in Den Haag. Zowel topstukken 
van 20ste-eeuw als hedendaagse  kunst hebben hier een plek gekregen in het schitterende Art Deco 
gebouw. De leerlingen kunnen zich verwonderen in de verrassende Wonderkamers; beeldende kunst, 
kunstnijverheid, architectuur en mode. Deze excursie wordt in de lessen voorbereid. We gaan hier met de 
bus naartoe. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 17,25 voor de busreis en het programma. 
 
Verzetsmuseum  
Ter aanvulling op het onderwerp ‘de Tweede Wereldoorlog’, brengen de leerlingen een bezoek aan het 
verzetsmuseum en zij krijgen zowel in het museum als in de omgeving een rondleiding.  
Ze maken kennis met de belangrijkste onderwerpen als ‘Nederland in bezettingstijd’ en de dilemma's waar 
de bevolking tijdens de bezetting voor kwam te staan. In de directe omgeving van het museum zijn veel 
plekken, gebouwen en monumenten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog: Artis, het voormalig 
bevolkingsregister, de Hollandsche Schouwburg, het monument voor het kunstenaarsverzet, 
het Auschwitzmonument. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 22,00 voor de busreis en het programma. 
 
Jaarsluiting 
We gaan met alle 3e klassen skiën. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 16,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

============================== 
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Leerjaar 4 atheneum 
 
Stranddag  
In het kader van het kennismakingsprogramma in de eerste schoolweek organiseren wij voor de leerlingen 
van 4 havo en 4 atheneum een stranddag met activiteiten als beachvolleybal, surfen, raften. We vragen 
een vrijwillige bijdrage van € 25,00 voor het programma en de externe begeleiding. ( is gefactureerd in 
september) 
 
 
CKV 
In het 4e leerjaar vallen alle culturele activiteiten die door school worden aangeboden binnen het kader van 
de lessen CKV. Het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) is een examenvak, waarbij de 
atheneumleerlingen diverse culturele activiteiten bezoeken en leren hoe hierop te reflecteren. Hierbij kan 
worden gedacht aan workshops, theatervoorstellingen, museumbezoek of een muziekuitvoering. Om het 
vak CKV in 5 atheneum af te ronden, worden diverse activiteiten bezocht.  
 
Museum Foam (excursie CKV)  
Bezoek aan Foam in Amsterdam. Foam is een internationaal en veelzijdig fotografiemuseum. De 
leerlingen krijgen een interactieve rondleiding langs de kleurrijke tentoonstelling Blessings from 
Mousganistan van Mous Lamrabat. Vervolgens bezoeken ze FOAM Talent 2022 met foto’s van jonge 
fotografen over prangende kwesties van onze tijd wereldwijd. Deze portretten gaan de leerlingen op 
school verwerken in hun CKV fotografieopdracht. We gaan met de bus naar Amsterdam. We vragen een 
vrijwillige bijdrage van € 20,50 voor de busreis en het programma. 

 
Theatervoorstelling Momix (excursie CKV) 
Een van de culturele activiteiten die binnen het vak CKV wordt gedaan, is een bezoek aan een theater, een 
onderdeel dat we hebben opgenomen in ons algemene programma. De dansvoorstelling is in het 
Zaantheater waar we op eigen gelegenheid heengaan. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 25,00 voor 
het programma. 
 
Rijksmuseum voor leerlingen met tekenen in het pakket 
Het bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam is een onderdeel van de voorbereiding op het centraal 
schriftelijk eindexamen VWO-Tekenen. Tijdens dit examen wordt de verworven kennis in 
kunstbeschouwing getoetst. Een deel van de vragen is alleen te beantwoorden wanneer de kandidaat 
goed heeft leren kijken. Begrippen als oppervlaktestructuur, de huid van een schilderij en kwaststreek zijn 
alleen in het museum zelf waar te nemen en te duiden. De excursie is effectieve lestijd ter voorbereiding 
op het examen. We gaan hierheen met de bus.. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 11,35 voor de 
busreis en het programma. 
 
Jaarsluiting – Schaatsen in Haarlem  
We gaan met alle 4e klassen schaatsen op de ijsbaan in Haarlem. De kosten zijn voor de bus en toegang 
tot de ijsbaan. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 11,00. 
 
 
 
 
 

============================== 
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Leerjaar 4 havo 
 
Stranddag  
In het kader van het kennismakingsprogramma in de eerste schoolweek organiseren wij voor de leerlingen 
van 4 havo en 4 atheneum een stranddag met activiteiten als beachvolleybal, surfen, raften. We vragen 
een vrijwillige bijdrage van € 25,00 voor het programma en de externe begeleiding. ( is gefactureerd in 
september) 
 
CKV 
Vanaf het 4e leerjaar vallen alle culturele activiteiten die door de school worden aangeboden binnen het 
kader van de lessen CKV. Het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) is een examenvak waarbij de 
havoleerlingen diverse culturele activiteiten bezoeken en hierop leren te reflecteren.  Om het vak af te 
ronden, worden diverse  activiteiten bezocht.  
EYE filmmuseum (excursie CKV)  
In het kader van de lessen CKV zullen de leerlingen met elkaar een korte film maken. Tijdens de 
filmworkshop krijgen de leerlingen een kijkje in de ‘juweeltjes’ van de film(geschiedenis) en maken ze zelf 
een film geïnspireerd op de collectie van EYE. De leerlingen bereiden dit bezoek voor in de les. Bovendien 
wordt er stil gestaan bij het filmmuseum Eye. Dit museum is tevens bioscoop. Een nieuw gebouw dat nu 
als landmark aan het IJ in Amsterdam staat. De leerlingen gebruiken dit bezoek om hun examendossier 
verder aan te vullen. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 35,00 voor de busreis en het programma. 
 
Museum Foam (excursie CKV)  
Bezoek aan Foam in Amsterdam. Foam is een internationaal en veelzijdig fotografiemuseum. De 
leerlingen krijgen een interactieve rondleiding langs de kleurrijke tentoonstelling Blessings from 
Mousganistan van Mous Lamrabat. Vervolgens bezoeken ze FOAM Talent 2022 met foto’s van jonge 
fotografen over prangende kwesties van onze tijd wereldwijd. . Deze portretten gaan de leerlingen op 
school verwerken in hun CKV fotografieopdracht. We gaan met de bus naar Amsterdam. We vragen een 
vrijwillige bijdrage van € 20,50 voor de busreis en het programma. 

Museumbezoek  Rijksmuseum en Paleis op de Dam  
Het bezoek aan een museum is onderdeel van de voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Eindexamen 
Havo Tekenen. Tijdens dit examen wordt de verworven kennis in kunstbeschouwing getoetst.  
Een deel van de vragen is alleen te beantwoorden wanneer de kandidaat goed heeft leren kijken. 
Begrippen als oppervlaktestructuur, de huid van een schilderij en kwaststreek zijn alleen in het museum 
zelf waar te nemen en te duiden. De excursie is effectieve lestijd ter voorbereiding op het Centraal 
Examen. We gaan hier met de bus naartoe. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 11,35 voor de 
busreis en het programma. 
 
Bewegen, Sport en Maatschappij  
Het vak Bewegen, Sport en Maatschappij kan door leerlingen in 4 havo worden gekozen. Het is een 
examenvak.  De sportieve leerlingen die gekozen hebben voor dit vak gaan heel veel activiteiten doen.  
In het Domein ”bewegen” zijn dat de onderdelen rugby, trainingsleer met daaraan gekoppeld een 
georganiseerde loop, hiphop en breakdance, korfbal, judo, atletiek en softbal.  
Verder komen EHBO met reanimatie, het organiseren van een sportdag, lesgeven, stage lopen en 
theorielessen aan bod. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 45,00 voor  het programma. 
 
Jaarsluiting – Schaatsen in Haarlem  
We gaan met alle 4e klassen schaatsen op de ijsbaan in Haarlem. De kosten zijn voor de bus en toegang 
tot de ijsbaan. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 11,00. 
 
 
 

                                        =================================  
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Leerjaar 5 atheneum 
 
CKV 
De leerlingen van 5 atheneum volgen dit schooljaar het vak CKV. Voor dit vak moeten zij een 
examendossier samenstellen dat bestaat uit verslagen van zes verschillende culturele (uitstapjes) 
activiteiten, zoals bezoek aan theatervoorstellingen of muziekuitvoeringen, museumbezoek.  

 
Keuzeprogramma theater  (excursie CKV) 
In 5 atheneum krijgen de leerlingen de kans en de mogelijkheid om een topproductie op internationaal 
niveau te zien. Zij mogen kiezen uit drie voorstellingen in combinatie met een zeer uitgebreide en 
inhoudelijke workshop. Alle voorstellingen worden voorafgaand aan de voorstellingen ingeleid met een 
uitgebreide workshop, die de leerlingen goed voorbereidt op de prachtige maar ook uitgebreide 
voorstellingen die zij ’s avonds bezoeken. Het zijn een intensieve middag en avond, maar zeer de moeite 
waard. Tijdens de pauze tussen de workshop en voorstelling gaat de groep met elkaar in de buurt van het 
theater eten. De kosten voor deze maaltijd zijn niet opgenomen in de jaarnota. Wij vragen een vrijwillige 
bijdrage van € 40,00. 
 
Jet-Net en Universum Career Day (voor leerlingen met het profiel NT of NG)  
De Career Day is een richtinggevend evenement voor jongeren die voor een natuurprofiel hebben gekozen. 
De leerlingen bezoeken de Career Day in schoolverband in het kader van loopbaan- en beroepsoriëntatie. 
Gedurende een halve dag maken de toekomstige studenten kennis met de carrièremogelijkheden die bèta 
en techniek hen bieden. Begeleid door een jonge bedrijfsmedewerker of student (career guide) gaan ze 
langs stands van technologische bedrijven, hogescholen en universiteiten.  
Hier maken ze op (inter)actieve wijze kennis met het technische beroepenveld en studiemogelijkheden. 
De Career Day wordt georganiseerd door Jet-Net in samenwerking met het Universum Programma van het 
Platform Bèta Techniek. Het zijn met name scholen van deze bètaprogramma’s die de Career Day 
bezoeken. Sinds enkele jaren is de Career Day een tweedaags evenement. Wij vragen een vrijwillige 
bijdrage van € 10,00. 
 
Paleis op de Dam  
Tijdens een bezoek aan het Paleis op de Dam maken de leerlingen kennis met de beeldtaal van de kunst. 
Alles wat er in het gebouw te zien is, vertelt het verhaal over het goede bestuur van de Amsterdamse 
Burgemeesters in de 17de eeuw. Het paleis was toen een stadhuis. Het verhaal van het goede bestuur 
wordt verteld middels klassieke en Bijbelse verhalen. Een onderwerp dat prachtig aansluit bij de laatste ckv 
opdracht van het jaar. Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 8,00. 
 
Museumbezoek (tekenen) 
In het kader van het examenprogramma voor tekenen gaan we dit jaar met de bus naar het Stedelijk- en 
Van Goghmuseum in Amsterdam. Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 12,50. 
 
Jaarsluiting – Schaatsen in Haarlem  
We gaan met alle 5e klassen schaatsen op de ijsbaan in Haarlem. De kosten zijn voor de bus en toegang 
tot de ijsbaan. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 11,00. 
. 
  
 
 
 

========================================== 
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Leerjaar 5 havo 
 
Sportoriëntatie eindexamenklassen  
De sectie Lichamelijke Opvoeding organiseert de LO- lessen voor de eindexamenklassen op een andere 
manier dan gebruikelijk. De leerlingen maken tijdens dit schooljaar kennis met sportieve onderdelen die in 
het gebruikelijke rooster niet aan de orde (kunnen) komen.  
Wij proberen op deze manier in te spelen op de moderne ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Deze 
manier van aanbieden en organiseren draagt bij tot een breder inzicht en kennis op het gebied van 
bewegen. De sectie is van mening dat het ook een positieve bijdrage levert aan het plezier dat beleefd kan 
worden aan bewegen. Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 35,00. 
 
 
Bewegen, Sport en Maatschappij  
In 5 havo gaan de leerlingen bij het vak BSM weer hele andere sporten doen dan in de 4e klas. Sporten 
die niet bij de reguliere LO-lessen worden gegeven, zoals tennis, fitness en free running.  
In dit schooljaar komt ook weer het lesgeven, het bewegen en regelen en de theorie weer aan bod. Als 
keuze-activiteit is gekozen voor Spaarnwoude waar de leerlingen kunnen kiezen voor snowboarden  
of skiën. Kortom een leuk en gevarieerd aanbod. 
Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 50,00. 
 

 
Museumbezoek (tekenen) 
In het kader van het examenprogramma voor tekenen gaan we dit jaar met de bus naar het Stedelijk- en 
Van Goghmuseum in Amsterdam. Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 12,50. 
 
Artis (voor vak biologie)  
Voor het vak biologie gaan de leerlingen naar Artis. In Artis krijgen de leerlingen van 5-havo opdrachten 
die aansluiten bij het examen. De resultaten worden beoordeeld met een cijfer.  
Wij gaan met de bus en vragen een vrijwillige bijdrage van € 14,50. 
 
Jaarsluiting  
Het kalenderjaar sluiten we met de examenkandidaten traditioneel af met een gala-avond op de 
donderdagavond vóór de kerstvakantie. Dit is niet zo maar een feestelijke avond voor de leerlingen. De 
avond dient ook een ander doel. In de aanloop naar het Centraal Examen, dat een half jaartje later al bijna 
voorbij zal zijn, is deze avond bedoeld het saamhorigheidsgevoel en de motivatie van de examenleerlingen 
te vergroten. Het is een avond die bovendien als bijzonder wordt ervaren door de leerlingen en door velen 
als een hoogtepuntje in hun schoolcarrière wordt beschouwd. Hiervoor kopen de leerlingen apart een 
toegangskaart. 
 
Voorstelling Notredam de Paris  
Voorstelling voor leerlingen met  Frans in het pakket. In de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. 
Wij vragen een vrijwillige bijdrage van  € 22,50. 
 
Buitenlandse reizen  
Deze reizen zijn in september apart gefactureerd. (variabel van € 460,00 –  €695,00 afhankelijk van 
bestemming) 
 
 

=========================  
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Leerjaar 6 atheneum 
 
Sportoriëntatie eindexamenklassen  
De sectie Lichamelijke Opvoeding organiseert de LO- lessen voor de eindexamenklassen op een andere 
manier dan gebruikelijk. De leerlingen maken tijdens dit schooljaar kennis met sportieve onderdelen die in 
het gebruikelijke rooster niet aan de orde (kunnen) komen.  
Wij proberen op deze manier in te spelen op de moderne ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Deze 
manier van aanbieden en organiseren draagt bij tot een breder inzicht en kennis op het gebied van 
bewegen. De sectie is van mening dat het ook een positieve bijdrage levert aan het plezier dat beleefd kan 
worden aan bewegen. Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 35,00. 
 
Depot Boijmans Rotterdam (vak tekenen)  
Op voorbereiding van het eindexamen bezoeken we een museum. De keuze van het museum is afhankelijk 
van het eindexamenprogramma. Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 15,00. 
 
Letterkundig museum  
We bezoeken het Letterkundig museum voor algehele kennis letterkunde voor het vak Nederlands. Wij 
vragen een vrijwillige bijdrage van € 17,00. 
 
Voorstelling Notredam de Paris  
Voorstelling voor leerlingen met  Frans in het pakket, in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. 
Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 22,50. 
 
Jaarsluiting  
Het kalenderjaar sluiten we met de examenkandidaten traditioneel af met een gala-avond op de 
donderdagavond vóór de kerstvakantie. Dit is niet zo maar een feestelijke avond voor de leerlingen. De 
avond dient ook een ander doel. In de aanloop naar het Centraal Examen, dat een half jaartje later al bijna 
voorbij zal zijn, is deze avond bedoeld het saamhorigheidsgevoel en de motivatie van de examenleerlingen 
te vergroten. Het is een avond die bovendien als bijzonder wordt ervaren door de leerlingen en door velen 
als een hoogtepuntje in hun schoolcarrière wordt beschouwd. Hiervoor kopen de leerlingen apart een 
toegangskaart. 
 
Wiskunde dag  
Dit is een landelijke activiteit voor het vak wiskunde. 
De opdracht daagt de leerlingen uit op onderzoek te gaan in teamverband en te kijken naar 
(on)mogelijkheden. Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 5,75. 
 
Buitenlandse reizen  
Deze reizen zijn in september apart gefactureerd. (variabel van € 460,00 – € 695,00 afhankelijk van 
bestemming) 
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