
Schoolkosten schooljaar 2020-2021

Oosterstraat

Leerjaar 1 Bedrag 2020/2021

Door de school geleverd

Huur locker € 9,00

Borg locker € 5,00

Bijdrage cultuurstroom (keuzevak, geldt niet voor iedere leerling) € 100,00

Bijdrage sportstroom (keuzevak, geldt niet voor iedere leerling) € 100,00

Bijdrage sciencestroom (keuzevak, geldt niet voor iedere leerling) € 30,00

Tekendoos met inhoud € 22,00

Excursie biologie € 29,00

Excursie Gymnasium 1 Xanten € 30,00

Verzekering chromebook € 12,50

Zelf aan te schaffen

Esdal College Gymkleding (broek-shirt) aan te schaffen bij Intersport Jan Bols, 

Westerstraat 210, 7811 MZ Emmen

€ 17,98

Pennen, potloden, schriften, schoolfotograaf en dergelijke. Kosten afhankelijk van 

eigen keuze

Leerjaar 2 Bedrag 2020/2021

Door de school geleverd

Huur locker € 9,00

Bijdrage cultuurstroom (keuzevak, geldt niet voor iedere leerling) € 100,00

Bijdrage sportstroom (keuzevak, geldt niet voor iedere leerling) € 100,00

Bijdrage sciencestroom (keuzevak, geldt niet voor iedere leerling) € 30,00

Bijdrage excellentietraject (facultatief, geldt niet voor iedere leerling) € 60,00

Excursie Gymnasium 2+3 Nijmegen e.o. € 30,00

Verzekering chromebook € 12,50

Zelf aan te schaffen

Pennen, potloden, schriften, schoolfotograaf en dergelijke. Kosten afhankelijk van 

eigen keuze

Leerjaar 3 Bedrag 2020/2021

Door de school geleverd

Huur locker € 9,00

Excursie Duits naar Oldenburg € 12,00

Excursie geschiedenis naar Westerbork € 6,00

Bijdrage cultuurstroom (keuzevak, geldt niet voor iedere leerling) € 100,00

Bijdrage sportstroom (keuzevak, geldt niet voor iedere leerling) € 100,00

Bijdrage excellentietraject (facultatief, geldt niet voor iedere leerling) € 60,00

Excursie Gymnasium 2+3 Nijmegen e.o. € 30,00

Verzekering Chromebook € 12,50

Zelf aan te schaffen

Pennen, potloden, schriften, schoolfotograaf en dergelijke. Kosten afhankelijk van 

eigen keuze
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Schoolkosten schooljaar 2020-2021

Oosterstraat

Leerjaar 4 Bedrag 2020/2021

Door de school geleverd

Huur locker € 9,00

Excursie buitenland kosten afhankelijk van de gekozen bestemming (alleen voor H4) € 340,00 - € 440,00

College Carrousel V4 (oriëntatie op vervolgopleiding in Groningen) € 10,00

Hanze-experience H4 (oriëntatie op vervolgopleiding in Groningen) € 10,00

BSM t-shirt € 15,00

Extern examen Elementair boekhouden (facultatief havo 4) € 85,00

Zelf aan te schaffen

Pennen, potloden, schriften, schoolfotograaf en dergelijke. Kosten afhankelijk van 

eigen keuze

Grafische rekenmachine voor wiskunde € 110,00

Leerjaar 5 Bedrag 2020/2021

Door de school geleverd

Huur locker € 9,00

Excursie buitenland kosten afhankelijk van de gekozen bestemming (alleen voor V5) € 340,00 - € 440,00

Cambridge examen CAE (als hier voor gekozen is) € 242,00

Cambridge examen CPE (als hier voor gekozen is) € 260,00

Examengeld PDB (Praktijkdiploma boekhouden) V5 facultatief € 85,00

Bijdrage aan de sportcarrousel (alleen voor havo ) kosten afhankelijk van sportkeuze € 0,00 - € 80,00

Zelf aan te schaffen

Pennen, potloden, schriften, schoolfotograaf en dergelijke. Kosten afhankelijk van 

eigen keuze

Leerjaar 6 Bedrag 2020/2021

Door de school geleverd

Huur locker 9,00€                            

Cambridge examen CAE (als hier voor gekozen is) 242,00€                        

Cambridge examen CPE (als hier voor gekozen is) 260,00€                        

Bijdrage aan de sportcarrousel, kosten afhankelijk van sportkeuze € 0,00 - € 80,00

Zelf aan te schaffen

Pennen, potloden, schriften, schoolfotograaf en dergelijke. Kosten afhankelijk van 

eigen keuze
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