
Norbertus Gertrudis Lyceum 
Door ouders aan te schaffen

Afdeling leerjaar 
Profiel
/  vak Activiteit Toelichting Kosten

havo/vwo alle alle Chromebook
kosten afhankelijk van keuze ouders en aantal jaar 
dat leerling naar school gaat -€   

havo/vwo leerjaar 1 alle kleding LO: basisset bestaande uit 2 shirts en een sportbroek ouders kiezen pakket naar keuze 25,00€   

havo/vwo leerjaar 1 alle
kleding LO: bassisset moslima bestaande uit twee shirts, een 
sportbroekje en een hoofddoek ouders kiezen pakket naar keuze 32,50€   

havo/vwo leerjaar 1 alle

kleding LO: service set bestaand uit de basis set voor moslima 
aangevuld met een strak zwart shirt met lange mouw en een strakke 
lange sportbroek ouders kiezen pakket naar keuze 61,50€   

havo/vwo leerjaar 1 alle kleding LO: shirt los ouders kiezen pakket naar keuze 10,00€   
havo/vwo leerjaar 1 alle kleding LO: sportbroek los ouders kiezen pakket naar keuze 9,50€   

havo/vwo leerjaar 4 alle
kleding LO: bassisset moslima bestaande uit twee shirts, een 
sportbroekje en een hoofddoek ouders kiezen pakket naar keuze 32,50€   

havo/vwo leerjaar 4 alle

kleding LO: service set bestaand uit de basis set voor moslima 
aangevuld met een strak zwart shirt met lange mouw en een strakke 
lange sportbroek ouders kiezen pakket naar keuze 61,50€   

havo/vwo leerjaar 4 alle kleding LO: shirt los ouders kiezen pakket naar keuze 10,00€   
havo/vwo leerjaar 4 alle kleding LO: sportbroek los ouders kiezen pakket naar keuze 9,50€   

Bij een aantal activiteiten is geen bedrag vemeld omdat de kosten afhankelijk zijn van de leverancier waar u deze artikelen aanschaft
Kosten chromebook varieren tussen 12 maanden € 8,95 en 12 maanden € 15,50 afhankelijk van uw keuze en aantal jaar dat leerling naar school gaat



Norbertus Gertrudis Lyceum
Activiteiten waarvoor u een factuur ontvangt of waarvoor de kosten op school betaald moeten worden

Afdeling leerjaar Profiel/  vak Activiteit Betalingswijze Toelichting Kosten

havo leerjaar 3 alle scholierenmanifestatie Hogeschool Zeeland (Vlissingen) factuur - 10,00€    
havo leerjaar 4 aardrijkskunde oa Eindhoven Strijp S factuur - 25,00€    
havo leerjaar 4 alle HBO Oriëntatieochtend factuur - 10,00€    
havo leerjaar 4 Duits excursie Aken factuur - 25,00€    
havo leerjaar 4 Frans excursie Brussel factuur - 25,00€    
havo leerjaar 4 natuurkunde Walibi factuur - 30,00€    
havo leerjaar 5 aardrijkskunde oa Eindhoven Strijp S factuur - 25,00€    
havo leerjaar 5 alle excursie Keulen factuur - 25,00€    
havo leerjaar 5 alle galabal / slotfeest betalen op school - 20,00€    
havo leerjaar 5 natuurkunde excursie COVRA Borssele factuur - 12,00€    
havo leerjaar 5 tekenen museumbezoek factuur - 20,00€    
havo/vwoalle alle collegekaart vervanging bij verlies betalen op school dit zijn de werkelijke kosten van nieuwe collegekaart 5,00€   
havo/vwoalle alle filmfestival: 1/2 films betalen op school - 5,00€   
havo/vwoalle alle hockeytournooi betalen op school - 5,00€   
havo/vwoalle alle kluissleutel vervanging bij verlies betalen op school dit zijn de werkelijke kosten van nieuwe sleutel 17,50€    
havo/vwoalle alle printtegoed v.a. 1 euro [ via inlogcode] betalen op school - 1,00€   
havo/vwoalle alle Proms voorstelling betalen op school - 8,00€   

havo/vwobovenbouw Duits Goethe examen C1 factuur
tarieven 2020-2021 zijn nog niet bekend, betreft kosten 
examen en vervoer per bus -€   

havo/vwobovenbouw Engels Cambridge CAE factuur
tarieven 2020-2021 zijn nog niet bekend, betreft kosten 
examen en vervoer per bus -€   

havo/vwobovenbouw Engels Cambridge CPE factuur
tarieven 2020-2021 zijn nog niet bekend, betreft kosten 
examen en vervoer per bus -€   

havo/vwobovenbouw Engels Cambridge FCE factuur
tarieven 2020-2021 zijn nog niet bekend, betreft kosten 
examen en vervoer per bus -€   

havo/vwobovenbouw Frans DELF examen B1 factuur
tarieven 2020-2021 zijn nog niet bekend, betreft kosten 
examen en vervoer per bus -€   

havo/vwobovenbouw Frans DELF examen B2 factuur
tarieven 2020-2021 zijn nog niet bekend, betreft kosten 
examen en vervoer per bus -€   

havo/vwobovenbouw Spaans DELE examen A1 factuur
tarieven 2020-2021 zijn nog niet bekend, betreft kosten 
examen en vervoer per bus -€   
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Activiteiten waarvoor u een factuur ontvangt of waarvoor de kosten op school betaald moeten worden

Afdeling leerjaar Profiel/  vak Activiteit Betalingswijze Toelichting Kosten

havo/vwobovenbouw Spaans DELE examen A2 factuur
tarieven 2020-2021 zijn nog niet bekend, betreft kosten 
examen en vervoer per bus -€            

havo/vwoleerjaar 1 alle disco-avond betalen op school - 3,00€          
havo/vwoleerjaar 1 alle eindejaarsfeest betalen op school - 5,00€          
havo/vwoleerjaar 1 alle excursie mentoraat/OZL factuur - 20,00€        
havo/vwoleerjaar 1 alle externe activiteit  alle keuzevakken factuur - 20,00€        
havo/vwoleerjaar 1 alle Halloween betalen op school - 3,00€          
havo/vwoleerjaar 1 alle keuzevak sport factuur - 100,00€     
havo/vwoleerjaar 1 alle kunst en cultuur bijdrage factuur - 15,00€        
havo/vwoleerjaar 1 alle mentoractiviteiten factuur - 20,00€        
havo/vwoleerjaar 1 alle schaatsen factuur - 3,00€          
havo/vwoleerjaar 2 alle disco-avond betalen op school - 3,00€          
havo/vwoleerjaar 2 alle eindejaarsfeest betalen op school - 5,00€          
havo/vwoleerjaar 2 alle excursie betavakken: Nemo factuur - 25,00€        
havo/vwoleerjaar 2 alle externe activiteit  alle keuzevakken factuur - 20,00€        
havo/vwoleerjaar 2 alle Halloween betalen op school - 3,00€          
havo/vwoleerjaar 2 alle keuzevak sport factuur - 100,00€     
havo/vwoleerjaar 2 alle kunst en cultuur bijdrage factuur - 15,00€        
havo/vwoleerjaar 2 alle mentoractiviteiten factuur - 10,00€        
havo/vwoleerjaar 2 alle schaatsen factuur - 3,00€          
havo/vwoleerjaar 3 alle Breendonk factuur - 25,00€        
havo/vwoleerjaar 3 alle disco-avond betalen op school - 3,00€          
havo/vwoleerjaar 3 alle eindejaarsfeest betalen op school - 5,00€          
havo/vwoleerjaar 3 alle externe activiteit  alle keuzevakken factuur - 10,00€        
havo/vwoleerjaar 3 alle introductie: Steketee Outdoor Centrum (Rucphen) factuur - 22,00€        
havo/vwoleerjaar 3 alle K&C bijdrage onderbouw factuur - 15,00€        
havo/vwoleerjaar 3 alle keuzevak sport factuur - 60,00€        
havo/vwoleerjaar 3 alle Lille (niet voor V+) factuur - 25,00€        

havo/vwoleerjaar 3 alle survival + bivak factuur onder voorbehoud van doorgang, prijs nog niet bekend.

havo/vwoleerjaar 3 alle uitwisseling Gymnasium Paderborn factuur onder voorbehoud van doorgang, prijs nog niet bekend.
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havo/vwoleerjaar 3 alle zeilkamp; zeilzwerftocht factuur onder voorbehoud van doorgang, prijs nog niet bekend.

havo/vwoleerjaar 4 alle Barcelona factuur onder voorbehoud van doorgang, prijs nog niet bekend.

havo/vwoleerjaar 4 alle Berlijn factuur onder voorbehoud van doorgang, prijs nog niet bekend.
havo/vwoleerjaar 4 alle eindejaarsfeest betalen op school - 5,00€          
havo/vwoleerjaar 4 alle introductie factuur - 20,00€        
havo/vwoleerjaar 4 alle K&C bijdrage bovenbouw factuur - 40,00€        
havo/vwoleerjaar 4 alle Kerstbal betalen op school - 5,00€          
havo/vwoleerjaar 4 alle Lyceum Quiz per team betalen op school - 10,00€        

havo/vwoleerjaar 4 alle Rome factuur onder voorbehoud van doorgang, prijs nog niet bekend.

havo/vwoleerjaar 4 alle Toscane factuur onder voorbehoud van doorgang, prijs nog niet bekend.
havo/vwoleerjaar 4 tekenen museumbezoek factuur - 20,00€        

havo/vwoleerjaar 5 alle Athene factuur onder voorbehoud van doorgang, prijs nog niet bekend.
havo/vwoleerjaar 5 alle eindejaarsfeest betalen op school - 5,00€          
havo/vwoleerjaar 5 alle Kerstbal betalen op school - 10,00€        
havo/vwoleerjaar 5 alle Lyceum Quiz per team betalen op school - 10,00€        
havo/vwoleerjaar 6 alle eindejaarsfeest betalen op school - 5,00€          
havo/vwoleerjaar 6 alle galabal / slotfeest betalen op school - 20,00€        
havo/vwoleerjaar 6 alle Kerstbal betalen op school - 5,00€          
havo/vwoleerjaar 6 alle NC Quiz per team betalen op school - 10,00€        

havo/vwoonderbouw Duits Goethe examen A2 factuur
tarieven 2020-2021 zijn nog niet bekend, betreft kosten 
examen en vervoer per bus -€            

havo/vwoonderbouw Duits Goethe examen B1 factuur
tarieven 2020-2021 zijn nog niet bekend, betreft kosten 
examen en vervoer per bus -€            

havo/vwoonderbouw Duits Goethe examen B2 factuur
tarieven 2020-2021 zijn nog niet bekend, betreft kosten 
examen en vervoer per bus -€            

havo/vwoonderbouw Frans DELF examen A2 factuur
tarieven 2020-2021 zijn nog niet bekend, betreft kosten 
examen en vervoer per bus -€            
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vwo leerjaar 4 alle bezoek universiteit (Tilburg, Rotterdam, Delft) factuur - 12,00€        
vwo leerjaar 4 alle econasium jaar 4 factuur - 50,00€        
vwo leerjaar 4 alle MUN: uitwisseling Antwerpen factuur - 15,00€        

vwo leerjaar 4 V-KLT excursie Amsterdam (Paleis op de Dam + Allard Pierson) factuur - 30,00€        
vwo leerjaar 5 alle econasium jaar 5 factuur - 50,00€        
vwo leerjaar 5 alle MUN: uitwisseling Antwerpen factuur - 15,00€        
vwo leerjaar 5 Duits excursie Aken factuur - 25,00€        
vwo leerjaar 5 Frans excursie naar Brussel factuur - 25,00€        
vwo leerjaar 5 tekenen museumbezoek factuur - 20,00€        
vwo leerjaar 6 alle econasium jaar 6 factuur - 50,00€        
vwo leerjaar 6 Duits excursie Keulen factuur - 25,00€        
vwo leerjaar 6 natuurkunde Covra factuur - 12,00€        
vwo leerjaar 6 tekenen museumbezoek factuur - 20,00€        
vwo+ leerjaar 2 gymnasium Gymnasiumdag factuur - 10,00€        
vwo+ leerjaar 3 gymnasium Gymnasiumdag factuur - 10,00€        
vwo+ leerjaar 4 gymnasium Gymnasiumdag factuur - 10,00€        
vwo+ leerjaar 5 gymnasium Gymnasiumdag factuur - 10,00€        
vwo+ leerjaar 6 gymnasium klassieke talen factuur - 20,00€        
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