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Toelichting Schoolkosten Limes Praktijkonderwijs 2018-2019
klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

VOB

€

€

€

€

€

Alle klassen Overige Ouderbijdragen*

60

60

60

60

60

Alle klassen CJP pas

10

10

10

10

10

Alle klassen Schoolpas

5

5

5

5

5

1e, 2e en 3e klassen Lockerhuur

15

15

15
5

5

5

3e/4e/5e klassen Kosten stage
Totaal VOB

90

90

95

80

80

OGK/Reizen

€

€

€

€

€

1e klassen Kennismakingskamp

80

225

225

405

405

2e klassen Duinrell

12

3e klassen Efteling
1e/2e/3e klassen Sportklas (keuzeoptie)

35
125

125

125

4 en 5e klassen schoolreis met overnachting (keuzeoptie)
e

Diverse klassen Skireis (keuzeoptie)

405

405

Mogelijkheid tot aanschaffen iPad
1e klassen iPad** (en 5e klassen)

353

353

* De overige Ouderbijdragen betreft de bijdrage aan de onderdelen veiligheid, verzekering en de ICT voorzieningen.
** u kunt in een keer betalen, maar er ook voor kiezen dit in 36 maandelijkse termijnen (totaal € 523,- inclusief
beschermhoes en verzekering) te doen. De prijs van de iPad ligt rond de € 353,- bij betaling in een keer (inclusief
beschermhoes). Een extern bedrijf verzorgt de levering en garantie.
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Alle klassen
Alle klassen Overige Ouderbijdragen € 60,ICT voorzieningen (€ 40,-, in de post verrekend van de Overige Ouderbijdragen)
Van deze bijdrage worden de kosten van ICT betaald.
Ouders/verzorgers kunnen d.m.v. het Ouderportaal de resultaten van hun kinderen inzien,
de lesroosters en het huiswerk bekijken, roosterwijzigingen raadplegen, betalingen verrichten
en inzien via WIScollect. De leerlingen zelf maken regelmatig gebruik van het leerlingportaal.
Veiligheid (€ 10,-, in de post verrekend van de Overige Ouderbijdragen)
In en om het gebouw worden bepaalde veiligheidsvoorzieningen getroffen in het kader van
de ARBO-wet, bedrijfshulpverlening en EHBO voorzieningen. Conciërges letten op de
veiligheid van de leerlingen.
Verzekeringen (€ 10,-, in de post verrekend van de Overige Ouderbijdragen)
Limes Praktijkonderwijs heeft een basispakket Aansprakelijkheids- een Ongevallenverzekering
en een Groepsreisverzekering afgesloten. Bij schoolongevallen is de hoogte van het bedrag
dat uiteindelijk wordt uitgekeerd afhankelijk van de omstandigheden.
Wij hebben alles gedaan wat naar redelijkheid in het vermogen van de school ligt om risico’s
te voorkomen, te verkleinen of te verminderen. Diefstal is niet gedekt door onze verzekering.
Alle klassen CJP Pas Cultuurkaart € 10,Om deel te nemen aan bepaalde culturele activiteiten hebben de leerlingen een cultuurkaart
nodig (CJP-pas), deze pas wordt via Limes Praktijkonderwijs aan de leerlingen verstrekt. De
aanschaf voor deze pas bedraagt € 10,-. Met deze pas kunnen de leerlingen ook buiten
school om gebruik maken van vele aanbiedingen/kortingen (https://www.cjp.nl/kortingen/).
Alle klassen Schoolpas € 5,De leerling kan met deze pas betalen in de leerlingkantine, zodat contant geld niet meer
nodig is. De pas kan online opgewaardeerd worden.
1e , 2e en 3e klassen Huur Locker € 15,Iedere leerling beschikt over een eigen locker.
Door het veilig opbergen van de spullen van de leerlingen, kan diefstal beter worden
voorkomen. De leerlingen kunnen ook een gedeelte van hun boeken die zij later op de dag
moeten gebruiken in hun locker opbergen. (Aan het begin van het schooljaar dient er
contant een borg van € 5,- voor de sleutels van de locker betaald te worden, de borg wordt
terug betaald indien de leerling de school verlaat en de sleutel inlevert.)
2e klassen Duinrell € 12,De leerlingen van de 2e klassen brengen aan het einde van het schooljaar een bezoek aan
Duinrell.
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3e/4e/5e klassen Stage kosten € 5,Een belangrijke fase op Limes Praktijkonderwijs is de periode waarin de leerlingen stage gaan
lopen. De school wil de leerlingen graag goed en geleidelijk begeleiden naar een gedegen
arbeidsplaats waar de leerling op zijn plek is. De leerling krijgt voor de gelopen stage een
vergoeding en is via de school verzekerd. Voordat de stage begint, wordt een
stageovereenkomst opgesteld. Hierin staan alle afspraken tussen school, stagiaire en
stagebedrijf.

Onderwijs Gerelateerde Kosten/Reizen
1e klassen Kennismakingskamp € 80,Aan het begin van het schooljaar gaan de leerlingen van de 1e klassen 3 dagen met elkaar op
kamp, deelname hieraan is verplicht. Zo leren de leerlingen elkaar beter kennen.
1e/2e/3e klassen Sportklas € 125,- (keuzeoptie)
De leerlingen van de 1e t/m de 3e klassen kunnen deelnemen aan de Sportklas, deelname is
niet verplicht.
Bij de sportklas van Limes komen de leerlingen in aanraking met allemaal verschillende
soorten sporten die niet standaard in de gymles gegeven worden zoals, klimmen, surfen,
raften, longboarden, skiën en waterskiën.
3e klassen Efteling € 35,De leerlingen van de derde klassen brengen in het voorjaar een bezoek aan de Efteling.
4e en 5e klassen schoolreis met overnachting € 225,- (keuzeoptie)
De leerlingen van de 4e en 5e uitstroomklassen gaan op schoolreis met overnachting. Waar
de reis dit schooljaar naar toe gaat is nog niet bekend. U ontvangt hierover meer informatie
gedurende het schooljaar.
2e/3e/4e/5e klassen Ski reis € 405,- (keuzeoptie)
De leerlingen van de 2e t/m de 5e klassen kunnen deelnemen aan een Skireis naar Imst in
Oostenrijk, deelname is niet verplicht.
1e/5e klassen iPad € 323,De leerlingen van de 1e en 5e klassen kunnen overgaan tot de aanschaf van een iPad op
Limes Praktijkonderwijs, de prijs voor de aanschaf hiervan bedraagt € 323,- (exclusief
accessoires) bij betaling in een keer. U kunt er ook voor kiezen de iPad in 36 termijnen te
betalen. Een extern bedrijf verzorgt de levering en de garantie.
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