
 

 
Kosteninformatie schooljaar 2019-2020 
 
 

 

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom neemt de overheid de meeste kosten voor haar rekening en 
verstrekt hiervoor aan de scholen een bekostiging. Via de regeling ‘Gratis Schoolboeken’ ontvangt uw kind de 
schoolboeken gratis. Voor een deel van de schoolkosten ontvangen wij geen bekostiging; deze betalen ouders zelf. 
Het gaat om kosten die samenhangen met de school en ons onderwijs; voorzieningen en activiteiten die belangrijk 
zijn voor de leerlingen. 

De hoogte van de schoolkosten is afhankelijk van de klas en het keuzepakket. Wij verwijzen u hiervoor naar 
onderstaande overzichten. 

Alle bedragen zijn vastgesteld in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad. Toelating tot onze 
school is niet afhankelijk van het betalen van de schoolkosten. 

Betaling schoolkosten en  Inkomensondersteunende regelingen  
Wij hebben de levering en facturering van de schoolboeken en de inning van onderstaande schoolkosten uitbesteed 
aan de firma Iddink.  
Leerlingen en/of hun ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming 
in de schoolkosten via de gemeente waarin zijn wonen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Stichting 
Leergeld en/of U-pas. 
 
Bring Your Own Device (BYOD) – aanschaf laptop 
Vanaf de brugklas heeft elke leerling een eigen laptop. Zij nemen die mee naar de leerjaren erna. Wij vragen ouders 
de laptop aan te schaffen voor hun kind als hulpmiddel in ons onderwijsprogramma voor op school en thuis. De 
kosten van de laptop vallen in dezelfde categorie als de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Vragen over kosten of facturen? 
Mw. G. Brand, financiële administratie, g.brand@oosterlicht.nl 
 

 
Overzicht kosten leerjaar 1 Havo/Atheneum en 1 Oosterlicht Academie 
 

 
 
 

leerjaar 1 havo/atheneum 

ouderbijdrage (vrijwillig) 60,00€    eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€       

borg kluissleutel 10,00€    

leerlingenpas 3,00€       

kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€    samenwerking met theater De Kom, theatergroep DOX en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

onderwijsondersteunende middelen 25,00€    aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

excursie(s) 30,00€    

OC talent bijdrage 10,00€    

brugklaskamp 85,00€    

Plenda agenda 15,00€    wordt verstrekt door school

TOTAAL 256,00€  

Cambridge English (keuzevak) 85,00€    verdieping van het vak Engels.

FC Utrecht leerlingen 175,00€  jaarlijkse bijdrage conform FC Utrecht contract.

mailto:g.brand@oosterlicht.nl


 
 
 

 
 
Overzicht kosten leerjaar 2 Havo/Atheneum en 2 OC Academie 
 

 
 
Overzicht kosten leerjaar 3 Havo en 3 VWO 
 

 
 
 
 
 
 
 

leerjaar 1 Oosterlicht Academie

ouderbijdrage (vrijwillig) 60,00€    eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€       

borg kluissleutel 10,00€    

leerlingenpas 3,00€       

kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€    samenwerking met theater De Kom, theatergroep DOX en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

onderwijsondersteunende middelen 25,00€    aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

excursie(s) 30,00€    

OC talent bijdrage 10,00€    

brugklaskamp 85,00€    

Plenda agenda 15,00€    wordt verstrekt door school

TOTAAL 256,00€  

activiteiten en Cambridge English 100,00€  activiteiten: o.a. startdag, Apollo dag, slotdag en verdieping van het vak Engels.

FC Utrecht leerlingen 175,00€  jaarlijkse bijdrage conform FC Utrecht contract.

leerjaar 2 havo/atheneum

ouderbijdrage 60,00€     eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€       

kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€     samenwerking met theater De Kom, theatergroep DOX en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

onderwijsondersteunende middelen 25,00€     aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

OC talent bijdrage 10,00€     

excursie(s) 30,00€     

Plenda agenda 15,00€     wordt verstrekt door school

TOTAAL 158,00€   

Cambridge English (keuzevak) 85,00€     verdieping van het vak Engels.

leerjaar 2 OC Academie

ouderbijdrage 60,00€     eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€       

kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€     samenwerking met theater De Kom, theatergroep DOX en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

onderwijsondersteunende middelen 25,00€     aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

excursie(s) 30,00€     

OC talent bijdrage 10,00€     

Plenda agenda 15,00€     wordt verstrekt door school

TOTAAL 158,00€   

Cambridge English 100,00€   activiteiten: o.a. startdag, Apollo dag, slotdag en verdieping van het vak Engels.

leerjaar 3 havo

ouderbijdrage 60,00€    eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€       

kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€    samenwerking met theater De Kom, theatergroep DOX en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

onderwijsondersteunende middelen 25,00€    aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

excursie(s) 30,00€    

loonbaanoriëntatie/decanen.net 6,00€       

TOTAAL 139,00€  



 
 

 
 

 
 
Overzicht kosten leerjaar 4 Havo en 4 VWO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

leerjaar 3 atheneum

ouderbijdrage 60,00€    eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€       

kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€    samenwerking met theater De Kom, theatergroep DOX en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

onderwijsondersteunende middelen 25,00€    aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

excursie(s) 30,00€    

loonbaanoriëntatie/decanen.net 6,00€       

TOTAAL 139,00€  

Cambridge English (keuzevak) 85,00€    verdieping van het vak Engels.

leerjaar 3 gymnasium

ouderbijdrage 60,00€    eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€       

kunst- en cultuuractiviteiten 10,00€    samenwerking met theater De Kom, theatergroep DOX en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

onderwijsondersteunende middelen 25,00€    aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

excursie(s) 30,00€    

loonbaanoriëntatie/decanen.net 6,00€       

TOTAAL 139,00€  

gymnasiumactiviteiten en Cambridge English 100,00€  gymnasiumactiviteiten: o.a. startdag, Apollo dag, slotdag en verdieping van het vak Engels.

leerjaar 4 havo

ouderbijdrage 60,00€    eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€       

onderwijsondersteunende middelen 25,00€    aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

loonbaanoriëntatie/decanen.net 6,00€       

regionale studievoorlichting 12,00€    STUVO, deelname is verplicht

sportoriëntatie 10,00€    deelname is verplicht

vak maatschappijleer 15,00€    excursie, deelname is verplicht

vak biologie 15,00€    excursie, deelname is verplicht

vak CKV 25,00€    excursies/voorstellingen/projecten e.d., deelname is verplicht

vak geschiedenis 15,00€    excursie Rijksmuseum Amsterdam, deelname is verplicht

vak kunst algemeen 18,00€    excursie(s), deelname is verplicht

TOTAAL 209,00€  

vak BSM 25,00€    kleding, excursies en andere activiteiten.

leerjaar 4 atheneum

ouderbijdrage 60,00€    eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€       

onderwijsondersteunende middelen 25,00€    aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

loonbaanoriëntatie/decanen.net 6,00€       

regionale studievoorlichting 12,00€    STUVO, deelname is verplicht

sportoriëntatie 10,00€    deelname is verplicht

vak maatschappijleer 15,00€    excursie, deelname is verplicht

vak CKV 25,00€    excursies/voorstellingen/projecten e.d., deelname is verplicht

vak geschiedenis 15,00€    excursie Rijksmuseum Amsterdam, deelname is verplicht

vak kunst, drama of beeldend 25,00€    excursie(s), deelname is verplicht

TOTAAL 201,00€  

vak BSM 45,00€    kleding, excursies en andere activiteiten.



 
 

 
 
 

Overzicht kosten leerjaar 5 Havo en 5 VWO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

leerjaar 4 gymnasium

ouderbijdrage 60,00€    eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€       

onderwijsondersteunende middelen 25,00€    aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

gymnasiumactiviteiten 40,00€    gymnasiumactiviteiten: o.a. startdag, Apollo dag, slotdag, filmavond.

loonbaanoriëntatie/decanen.net 6,00€       

regionale studievoorlichting 12,00€    STUVO, deelname is verplicht

sportoriëntatie 10,00€    deelname is verplicht

vak maatschappijleer 15,00€    excursie, deelname is verplicht

vak CKV 23,00€    excursies/voorstellingen/projecten e.d., deelname is verplicht

vak geschiedenis 15,00€    excursie Rijksmuseum Amsterdam, deelname is verplicht

vak kunst, drama of beeldend 25,00€    excursie(s), deelname is verplicht

TOTAAL 239,00€  

vak BSM 45,00€    kleding, excursies en andere activiteiten.

leerjaar 5 havo

ouderbijdrage 60,00€    eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€      

onderwijsondersteunende middelen 25,00€    aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

loonbaanoriëntatie/decanen.net 6,00€      

sportproject PTA 40,00€    Deelname is verplicht

aftrap Profiel Werkstuk 6,00€      Deelname is verplicht

vak CKV 25,00€    excursies/voorstellingen/projecten e.d., deelname is verplicht

vak kunst, drama of beeldend 25,00€    excursie(s), deelname is verplicht

vak natuurkunde 6,00€      ISP excursie, deelname is verplicht

TOTAAL 201,00€  

vak BSM 15,00€    excursies en andere activiteiten.

leerjaar 5 atheneum

ouderbijdrage 60,00€    eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€      

onderwijsondersteunende middelen 25,00€    aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

loonbaanoriëntatie/decanen.net 6,00€      

sportoriëntatie 10,00€    deelname is verplicht

vak CKV (verplicht) 25,00€    excursies/voorstellingen/projecten e.d., deelname is verplicht

vak geschiedenis 10,00€    excursie, archief onderzoek, deelname is verplicht

vak kunst, drama of beeldend 25,00€    excursie(s), deelname is verplicht

vak natuurkunde 6,00€      ISP excursie, deelname is verplicht

TOTAAL 175,00€  

vak BSM 15,00€    excursies en andere activiteiten.



 
 

 
 
 

Overzicht kosten leerjaar 6 VWO 
 

 
 
 

leerjaar 5 gymnasium

ouderbijdrage 60,00€    eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€      

onderwijsondersteunende middelen 25,00€    aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

gymnasiumactiviteiten 40,00€    gymnasiumactiviteiten: o.a. startdag, Apollo dag, slotdag, filmavond.

loonbaanoriëntatie/decanen.net 6,00€      

sportoriëntatie 10,00€    deelname is verplicht

vak geschiedenis 10,00€    excursie, archief onderzoek, deelname is verplicht

vak kunst, drama of beeldend 25,00€    excursie(s), deelname is verplicht

vak natuurkunde 6,00€      ISP excursie, deelname is verplicht

TOTAAL 190,00€  

vak BSM 15,00€    excursies en andere activiteiten.

leerjaar 6 atheneum

ouderbijdrage 60,00€     eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€       

onderwijsondersteunende middelen 25,00€     aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

loonbaanoriëntatie/decanen.net 6,00€       

sportproject PTA 40,00€     deelname is verplicht

vak biologie 30,00€     excursie Brussel, deelname is verplicht

vak kunst, drama of beeldend 25,00€     excursie(s), deelname is verplicht

vak natuurkunde 30,00€     excursie Slagharen, deelname is verplicht

TOTAAL 224,00€  

leerjaar 6 gymnasium

ouderbijdrage 60,00€     eerste kind € 60,=, tweede kind € 40,= en volgend kind € 30,=.  

kosten voor vieringen, leerlingverzekering, correspondentie ouders, nieuwsbrieven e.d.

huur kluisje 8,00€       

onderwijsondersteunende middelen 25,00€     aanschaf beschermende kleding, gebruik atlassen en ICT middelen in de les.

gymnasiumactiviteiten 40,00€     gymnasiumactiviteiten: o.a. startdag, Apollo dag, slotdag, filmavond.

loonbaanoriëntatie/decanen.net 6,00€       

sportproject PTA 40,00€     deelname is verplicht

vak biologie 30,00€     excursie Brussel, deelname is verplicht

vak kunst, drama of beeldend 25,00€     excursie(s), deelname is verplicht

vak natuurkunde 30,00€     excursie Slagharen, deelname is verplicht

TOTAAL 264,00€  


