
Ouderbijdrage en overige schoolkosten Scala Rietvelden per afdeling per leerjaar 2021-2022

Leerjaar 1 mavo mavo/havo havo

Algemene ouderbijdrage* 95,00 95,00 95,00

Huur kluisje 18,00 18,00 18,00

Borg sleutel kluisje* 5,00 5,00 5,00

Culturele activiteiten (CJP) 15,00 15,00 15,00

Solidariteitsbijdrage 2,00 2,00 2,00

introductieprogramma eerste schoolweek 7,50 7,50 7,50

Dagexcursie (richtbedrag) 35,00 35,00 35,00

Printtegoed 2,50 2,50 2,50

Aanschaf tekenspullen plus etui en opbergmap (wordt meerdere jaren gebruikt) 28,50 28,50 28,50

Gymshirt, blauw met Scala logo (zelf te bestellen via https://www.topsportwear.nl/product/scala/, of bijTop 

Sportwear in winkelcentrum Akkerhof)* 15,99 15,99 15,99

Gymbroek, zwart (zelf te bestellen, zie hierboven)* 9,99 9,99 9,99

Scaladiscipline ( sport of muziek) per module, indien gekozen 65,00 65,00 65,00

Leerjaar 2 mavo mavo/havo havo

Algemene ouderbijdrage* 95,00 95,00 95,00

Huur kluisje 18,00 18,00 18,00

Culturele activiteiten (CJP) 15,00 15,00 15,00

Solidariteitsbijdrage 2,00 2,00 2,00

introductieprogramma eerste schoolweek 7,50 7,50 7,50

Driedaagse naar Sevenum in september 2022 160,00 160,00 160,00

Scaladiscipline ( sport of muziek) per module, indien gekozen 65,00 65,00 65,00

Leerjaar 3 mavo havo

Algemene ouderbijdrage* 95,00 95,00

Huur kluisje 18,00 18,00

Culturele activiteiten (CJP) 15,00 15,00

Solidariteitsbijdrage 2,00 2,00

introductieprogramma eerste schoolweek 7,50 7,50

Dagexcursie geschiedenis (Museum Rotterdam) *

Dagexcursie Ieper 60,00

LO2 *

Dagexcursie Lille/Brussel* (leerlingen met Frans in het pakket) 35,00

Dagexcursie Aken* (leerlingen met Duits in het pakket) 35,00

Leerjaar 4 mavo havo

Algemene ouderbijdrage* 95,00 95,00

Huur kluisje 18,00 18,00

Culturele activiteiten (CJP) 15,00 15,00

Solidariteitsbijdrage 2,00 2,00

introductieprogramma  eerste schoolweek, incl. activiteitendag Rhoon (mavo) en Bernisse (havo, incl bbq) 20,00 20,00

Bezoek Blijdorp (opdrachten biologie)* 7,50

LO2 / BSM * *

Dagexcursie Lille/Brussel* (leerlingen met Frans in het pakket) 35,00 35,00

Dagexcursie Aken* (leerlingen met Duits in het pakket) 35,00 35,00

Dagexcursie o.v.b.* (i.v.m. nog niet door kunnen gaan werkweek Berlijn september 2021) *

Werkweek april 2022* 415,00

Sportoriëntatie* *

Examenfeest plus diverse afsluitende activiteiten 40,00

Bijdrage fotojaarboek 5,00

Leerjaar 5 havo

Algemene ouderbijdrage* 95,00

Huur kluisje 18,00

Culturele activiteiten (CJP) 15,00

Solidariteitsbijdrage 2,00

introductieprogramma eerste schoolweek, incl. activiteitendag Bernisse (incl bbq) 20,00

Bezoek Blijdorp (opdrachten biologie)* 7,50

BSM *

Dagexcursie Lille/Brussel* (leerlingen met Frans in het pakket) 35,00

Dagexcursie Aken* (leerlingen met Duits in het pakket) 35,00

Dagexcursie o.v.b.* (i.v.m. niet doorgaan werkweek april 2021) *

Sportoriëntatie* *

Examenfeest plus diverse afsluitende activiteiten 40,00

Bijdrage fotojaarboek 5,00



*Algemene ouderbijdrage: bijdrage in de kosten die vanuit de overheid niet dan wel onvoldoende worden 

bekostigd.

* De borg voor de sleutel van het kluisje wordt aan het einde van de schoolperiode terugbetaald.

* Gymkleding kunt u zelf aanschaffen via de webshop van https://www.topsportwear.nl/product/scala/, of bij Top 

Sportwear in winkelcentrum Akkerhof.

* De leerlingen kunnen voor de Scaladisciplines een  module kiezen (sport of muziek). De kosten bedragen € 65,- 

per module.

* De driedaagse voor klas 2  is aan het begin van het schooljaar. De werkweek 4 havo is in april 2022. U ontvangt 

hier apart informatie over. De genoemde bedragen zijn onder voorbehoud en zijn afhankelijk van bestemming en 

duur van de werkweek. 

* De dagexcursie geschiedenis in klas 3m wordt georganiseerd voor de leerlingen die geschiedenis volgen. De 

vervoerskosten zijn voor rekening van de leerling.

* De dagexcursie in klas 3m/4m/4h/5h wordt georganiseerd voor de leerlingen die Frans volgen.

* De dagexcursie in klas 3m/4m/4h/5h wordt georganiseerd voor de leerlingen die Duits volgen.

* Bezoek Blijdorp (4m/5h) voor leerlingen met het vak biologie.

*Sportoriëntatie: wordt achteraf individueel gefactureerd op basis van de gekozen onderdelen (externe 

activiteiten).

* Voor leerlingen met het vak lo2 of bsm worden soms extra activiteiten buiten school georganiseerd op vrijwillige 

basis. Hiervoor kan een eigen bijdrage gevraagd worden.

Algemeen:

Alle leerlingen in de onderbouw krijgen in de lessen Engels versterkt Engels aangeboden. Het is mogelijk om op 

vrijwillige basis deel te nemen aan een officieel Anglia-examen. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het niveau 

en liggen tussen de € 43,- en € 99,-. 

Gedurende het schooljaar zal een aantal activiteiten worden georganiseerd. Hiervoor wordt mogelijk een eigen 

bijdrage gevraagd, m.n. voor vervoerskosten.

Leerlingen die in het bezit zijn van een brommer/scooter kunnen een helmkluisje huren. De kosten hiervoor 

bedragen € 15,-.

BuitenRoosterActiviteiten (o.a. schoolfeesten, spelletjesavond, dropping en kerstgala) zijn vrijwillig. De kosten 

hiervoor kunnen variëren.


