
 

 

  
 
 
 
Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 
 
De Nassau vraagt voor elke leerling een bijdrage van € 30 aan de ouders. Hieruit 
bekostigen we allerlei voorzieningen en activiteiten waarvoor de rijksvergoeding  
onvoldoende is. Deze extra faciliteiten maken de leeromgeving van onze leerlingen 
aangenamer en uitdagender.   
Het betreft kosten voor garderobekastje, schoolverzekering, ouderraad, 
leerlingenraad, leerlingenvereniging NLV, sportcommissie NAS, extra ICT-faciliteiten 
en mediatheekgebruik buiten lestijd, sportdagen, feestavonden, LAN-party, 
projecten, ouderbijeenkomsten, diploma- en certificaatuitreikingen en jaarboek. 
 
Excursies en overige specifieke kosten 
Deze kosten verschillen per leerling. 
 
Alle brugklassen algemene bijdrage € 30,00
 tablet € 90,00 
 excursie biologie € 22,00 
 gymkleding € 25,00 
  
Mavo-2 algemene bijdrage € 30,00 
 tablet € 90,00 
 excursie natuurkunde € 22,00 
 excursie geschiedenis € 20,00 
 excursie aardrijkskunde € 24,50  
  
Mavo-3 algemene bijdrage € 30,00 
 tablet € 90,00 
 bijdrage activiteiten CKV** € 15,00 
 excursie geschiedenis € 20,00 
  
Mavo-4 algemene bijdrage € 30,00 
 tablet  € 90,00 
 excursie natuurkunde* € 32,00 
 excursie Frans*/*** € 25,00 
 excursie Duits*/*** € 20,00 
 excursie tekenen* € 25,00 
 excursie maatschappijleer € 5,00 
  
Havo-2 algemene bijdrage € 30,00 
 tablet € 90,00 
 excursie natuurkunde € 22,00 
 excursie geschiedenis € 20,00 
 excursie aardrijkskunde € 24,50  
  



 

 

Havo-3 algemene bijdrage € 30,00 
 tablet € 90,00 
 excursie geschiedenis € 20,00 
  
Havo-4 algemene bijdrage € 30,00 
 tablet € 90,00 
 excursie natuurkunde* € 32,00 
  bijdrage activiteiten CKV** €  15,00 
 excursie maatschappijleer** € 5,00 
 
Havo-5 algemene bijdrage € 30,00 
 tablet € 90,00 
 excursie Duits*/*** € 32,50 
 excursie kunst-algemeen* € 35,00 
 excursie Engels*** €  36,00 
 excursie geschiedenis* € 30,00 
   
Vwo-2 algemene bijdrage € 30,00 
 tablet € 90,00 
 excursie natuurkunde € 22,00 
 workshop la/gr* € 10,00 
 excursie geschiedenis € 20,00 
 excursie aardrijkskunde € 24,50 
     
Vwo-3 algemene bijdrage € 30,00 
 tablet € 90,00 
 workshop la/gr* € 10,00 
 excursie Frans*** € 25,00 
 excursie geschiedenis € 20,00 
 excursie decanaat € 12,50 
   
Vwo-4 algemene bijdrage € 30,00 
 tablet € 90,00 
 excursie natuurkunde* € 32,00 
 workshop la/gr* € 15,00 
 excursie geschiedenis* € 35,00 
 bijdrage activiteiten CKV** €  15,00 
 
Vwo-5 algemene bijdrage € 30,00 
 tablet € 90,00 
 excursie natuurkunde* € 13,00 
 workshop la/gr* € 15,00 
 excursie maatschappijleer** € 5,00 
 excursie decanaat € 12,50 
  
  
Vwo-6 algemene bijdrage € 30,00 
 tablet € 90,00 
 excursie Duits*/*** € 32,50 
 excursie kunst-algemeen* € 35,00 
 excursie Engels*** €  36,00 
 excursie geschiedenis* € 35,00 
 excursie filosofie* € 20,00 



 

 

  
Tto Leerlingen die het tweetalige vwo volgen, betalen 
 een vaste bijdrage voor extra lessen en overige  
 specifieke kosten. De kosten voor buitenlandse  
 reizen vallen hier niet onder, die zijn opgenomen 
 onder “Uitwisselingen en buitenlandreizen” € 150,00 
 
*  alleen voor de leerlingen die dit vak hebben gekozen 
**  leerlingen die een vrijstelling of een vrijwaringsverklaring voor 

maatschappijleer of CKV hebben gaan niet mee op excursie of 
nemen niet deel aan de CKV-activiteiten 

***  dit is een excursie naar een bestemming in het buitenland en die 
wordt niet gefactureerd aan het begin van het schooljaar maar 
pas als het zeker is dat de leerlingen daadwerkelijk op excursie 
gaan. Dit vanwege de onzekerheid m.b.t. de Corona-maatregelen 
die in het buitenland gelden. 

 
 
Alle examenklassen nemen deel aan het SOLO-project, de kosten hiervan komen voor 
rekening van de school. 

 
Uitwisselingen en buitenlandreizen  
Ook deze kosten verschillen per leerling: 
tto-1 ± € 275 
tto-3 ± € 450 
tto-5/tto-6  ± € 550 
vwo-5/vwo-6 ± € 630 
havo-3  ± € 425 
mavo-3 ± € 425 
 
In de loop van het jaar ontvangen de ouders van de desbetreffende leerlingen nadere 
informatie. 
 
U zult begrijpen dat alle uitwisselingen, reizen en excursies die we plannen voor het komende 
schooljaar, onderhevig zijn aan mogelijke COVID-gerelateerde beperkingen. 
  
Factuur 
Bovenstaande bijdragen zijn geen voorwaarde voor het volgen en afronden van een opleiding 
op De Nassau. De Nassau kan de extra schoolactiviteiten echter alleen maar blijven aanbieden 
als ouders bereid zijn een bijdrage te leveren.  
 
De bijdragen worden gefactureerd in de eerste weken van het schooljaar. Ouders ontvangen 
dan een e-mail met daarin een link waarmee de factuur kan worden bekeken en worden 
betaald. Uitwisselingen en buitenlandreizen worden in de loop van het schooljaar apart 
gefactureerd (± 6 weken voor vertrek van de reis).  
  



 

 

Betaling  
Natuurlijk wil De Nassau dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan deze activiteiten, ook als 
er naar draagkracht geen mogelijkheid is te betalen. Deze ouders kunnen een beroep doen op 
de Stichting Leergeld, gebruik maken van gespreid betalen en/of contact opnemen met de 
afdelingsdirecteur voor een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage. 
Voor vwo is dat de mw. J. Nagtzaam, voor havo is dat mevrouw S. Jongejan en voor mavo is 
dat de heer W. Herder.   
 
Indien u de voorkeur geeft aan termijnbetalingen dan kunt u een e-mail sturen naar 
debiteuren@denassau.nl met daarin vermeld “termijnbetaling”, de naam van de leerling en 
het factuurnummer. 


