
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 alle alle kleding LO: wit shirt & zwarte broek ouders kiezen kleding naar keuze afh. Keuze ouder

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 € 9,25 en 12 maanden € 15,95 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/vwo bovenbouw Duits Goethe examen C1 factuur tarieven 2022-2023 zijn nog niet bekend, betreft 
kosten examen en vervoer per bus

160,00€           

havo/vwo bovenbouw Engels Cambridge CAE factuur tarieven 2022-2023 zijn nog niet bekend, betreft 
kosten examen en vervoer per bus

n.n.b.

havo/vwo bovenbouw Engels Cambridge CPE factuur tarieven 2022-2023 zijn nog niet bekend, betreft 
kosten examen en vervoer per bus

n.n.b.

havo/vwo bovenbouw Engels Cambridge FCE factuur tarieven 2022-2023 zijn nog niet bekend, betreft 
kosten examen en vervoer per bus

n.n.b.

havo/vwo bovenbouw Frans DELF examen B1 factuur tarieven 2022-2023 zijn nog niet bekend, betreft 
kosten examen en vervoer per bus

115,00€           

havo/vwo bovenbouw Frans DELF examen B2 factuur tarieven 2022-2023 zijn nog niet bekend, betreft 
kosten examen en vervoer per bus

130,00€           

havo/vwo bovenbouw Spaans DELE examen A1 ll schrijft zichzelf in tarieven 2022-2023 zijn nog niet bekend, betreft 
kosten examen en vervoer per bus

-€                 

havo/vwo bovenbouw Spaans DELE examen A2 ll schrijft zichzelf in tarieven 2022-2023 zijn nog niet bekend, betreft 
kosten examen en vervoer per bus

-€                 

havo/vwo H4 alle K&C K&C bijdrage 
bovenbouw (jaarlijks 

factuur 15,00€             

havo/vwo H5 alle K&C bijdrage 
bovenbouw (jaarlijks 

factuur - 15,00€             

havo/vwo V4 alle K&C bijdrage 
bovenbouw (jaarlijks 

factuur 15,00€             

havo/vwo V5 alle K&C bijdrage 
bovenbouw (jaarlijks 

factuur 15,00€             

havo/vro V6 alle K&C bijdrage 
bovenbouw (jaarlijks 

factuur 15,00€             

havo/vwo leerjaar 1 alle excursie OZL factuur - 20,00€             

havo/vwo leerjaar 1 alle externe activiteit  alle 
keuzevakken

factuur - 20,00€             

havo/vwo leerjaar 1 alle keuzevak sport factuur - 100,00€           

havo/vwo leerjaar 1 alle kunst en cultuur 
bijdrage 

factuur - 15,00€             

havo/vwo leerjaar 1 alle mentoractiviteiten factuur - 20,00€             

havo/vwo leerjaar 1 alle schaatsen factuur - 5,00€                

havo/vwo leerjaar 2 alle externe activiteit  alle 
keuzevakken

factuur - 20,00€             

havo/vwo leerjaar 2 alle keuzevak sport factuur - 100,00€           

havo/vwo leerjaar 2 alle kunst en cultuur 
bijdrage 

factuur - 15,00€             

havo/vwo leerjaar 2 alle mentoractiviteiten factuur - 20,00€             

havo/vwo leerjaar 2 alle schaatsen factuur - 5,00€                

vwo+ leerjaar 2 gymnasium Gymnasiumdag factuur - 10,00€             x

havo/vwo leerjaar 3 alle minus gymnasiumBreendonk factuur - 22,50€             x

havo/vwo leerjaar 3 alle introductie-
activiteit/mentor

factuur - 20,00€             x

havo/vwo leerjaar 3 alle K&C bijdrage 
onderbouw

factuur - 15,00€             

havo/vwo leerjaar 3 alle invulling reis/en 
activiteitenweken 

factuur € 250 - 350 x

vwo+ leerjaar 3, 4, 5 en 6gymnasium Gymnasiumdag factuur - 10,00€             

havo leerjaar 4 alle HBO 
Oriëntatieochtend

factuur - 15,00€             

havo leerjaar 4 Duits excursie Aken factuur - 35,00€             x

havo leerjaar 4 Frans excursie Brussel factuur onder voorbehoud van doorgang 35,00€             x

havo leerjaar 4 Na, Sk, Bi DNA-Labs factuur - 25,00€             x

havo leerjaar 4 natuurkunde walibi factuur 40,00€             x

havo leerjaar 4 alle invulling reis/en 
activiteitenweken 

factuur onder voorbehoud *) x

havo/vwo leerjaar 4 alle introductie-
activiteit/mentor

factuur - 20,00€             

havo/vwo leerjaar 4 tekenen museumbezoek factuur - 22,50€             x



havo/vwo leerjaar 4 alle MUN: uitwisseling 
Antwerpen

factuur - 15,00€             

havo/vwo leerjaar 4 CKV-KCV excursie 
Antwerpen/Amsterda

factuur - 20,00€             x

vwo leerjaar 4 Na, Sk, Bi DNA-Labs factuur 13,00€             x

vwo leerjaar 4 alle excursie universiteit factuur 15,00€             x

vwo+ leerjaar 4 gymnasium Gymnasiumdag factuur - 10,00€             

havo leerjaar 5 natuurkunde stralingspracticum factuur - 10,00€             

havo leerjaar 5 alle mentoractiviteit factuur - 20,00€             

havo leerjaar 5 biologie Naturalis factuur 25,00€             x

havo leerjaar 5 alle Disneyland factuur 350,00€           x

havo leerjaar 5 tekenen museumbezoek factuur - 22,50€             x

vwo leerjaar 5 alle invulling reis/en 
activiteitenweken 

factuur onder voorbehoud *) x

vwo leerjaar 5 alle MUN: uitwisseling 
Antwerpen

factuur - 15,00€             

vwo leerjaar 5 Frans excursie Brussel factuur onder voorbehoud 35,00€             x

vwo leerjaar 5 Duits excursie Aken factuur - 35,00€             x

vwo leerjaar 5 alle mentoractiviteit factuur 20,00€             x

vwo leerjaar 5 Gs, En, Sp, Du Fr excursie Ieper factuur - 35,00€             x

havo/vwo leerjaar 5 natuurkunde covra factuur 15,00€             x

vwo leerjaar 5 tekenen museumbezoek factuur - 22,50€             x

vwo leerjaar 5 LOB LOB-oriëntatie factuur 12,50€             x

vwo leerjaar 5 gymnasium Oresteia factuur 15,00€             x

vwo+ leerjaar 5 gymnasium Gymnasiumdag factuur - 10,00€             x

vwo leerjaar 6 natuurkunde stralingspracticum factuur - 10,00€             x

vwo leerjaar 6 alle mentoractiviteit factuur onder voorbehoud 20,00€             x

vwo leerjaar 6 econasium excursie factuur 10,00€             x

vwo leerjaar 6 gymnasium excursie RMO factuur 22,00€             x

vwo leerjaar 6 alle Disneyland factuur 350,00€           x

vwo leerjaar 6 gymnasium meerdaagse reis 
Rome

factuur max € 700 x

vwo leerjaar 6 tekenen museumbezoek factuur - 22,50€             x

havo/vwo onderbouw Duits Goethe examen A2 factuur tarieven 2022-2023 zijn nog niet bekend, betreft 
kosten examen en vervoer per bus

-€                 

havo/vwo onderbouw Duits Goethe examen B1 factuur tarieven 2022-2023 zijn nog niet bekend, betreft 
kosten examen en vervoer per bus

-€                 

havo/vwo onderbouw Duits Goethe examen B2 factuur tarieven 2022-2023 zijn nog niet bekend, betreft 
kosten examen en vervoer per bus

140,00€           

havo/vwo onderbouw Frans DELF examen A2 factuur tarieven 2022-2023 zijn nog niet bekend, betreft 
kosten examen en vervoer per bus

85,00€             

x:
*) Reizen H4 en V5: Rome max. € 700, Praag € 300 - 350, Andalusië max. € 700, Berlijn circa € 500 en Ski circa € 550.

minimaal 80% betalende ouders om activiteit door te kunnen laten gaan is van toepassing


