
                           Schoolkosten Stationslaan 2020-2021 
 

Klassen Welke leerlingen activiteiten kosten 

Allen LO  
op intekening en 
onder voorbehoud 

De sectie l.o. organiseert, op basis van intekening, 
deelname aan verschillende sportieve activiteiten 
en toernooien, zoals: het schoolhockeytoernooi, de 
noordelijke ploegenachtervolging schaatsen, de 
Klap tot klaploop en de Olympic Moves. 

Voor deelname aan de Olympic Moves (havo 3 en 
4 en vwo 3 t/m 5) zullen de kosten voor het vervoer 
van en naar de regionale finale(s) en eventueel The 
School Final apart worden doorberekend aan 
ouders. 

max. €5,- 
per 
activiteit 
(excl. 
reis-
kosten) 

Boven-
bouw 

Cambridge 
op intekening 

De leerlingen die uitblinken in Engels kunnen op 
school lessen Cambridge English volgen. Zij 
kunnen desgewenst deelnemen aan het officiële 
examen Cambridge English. Hier zijn extra kosten 
verbonden (ca. €250,- per examen/certificaat). 

Rekening 
van de 
British 
Council 
via school 

havo 2 Allen Cultuurkaart + activiteit 
Uit de middelen van de cultuurkaart organiseert de 
school  culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld 
workshops, het bezoeken van een 
theatervoorstelling en KunstDoeDag(en). Deze 
activiteiten zijn vakoverstijgend en staan in het 
kader van cultuureducatie. 
De Cultuurkaart geeft daarnaast leerlingen 
kortingen in musea, theaters, bioscopen en veel 
winkels. 

Datum culturele activiteit: juni 2021 

€ 10,- 

Technasium  Vakbijdrage Technasium o.a. extra materialen, 
faciliteiten en o.a. voor bedrijfsbezoeken bij een 
aantal bedrijven in de regio. 

€ 25,- 

havo 3 Allen Cultuurkaart + activiteit 
Uit de middelen van de cultuurkaart organiseert de 
school  culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld 
workshops, het bezoeken van een 
theatervoorstelling en KunstDoeDag(en). Deze 
activiteiten zijn vakoverstijgend en staan in het 
kader van cultuureducatie. 
De Cultuurkaart geeft daarnaast leerlingen 
kortingen in musea, theaters, bioscopen en veel 
winkels. 

Datum culturele activiteit: juni 2021 

€ 10,- 

Frans 
op intekening en 
onder voorbehoud 

Uitwisseling Caen 
Voor de leerlingen uit havo 3 die Frans in hun 
pakket hebben en aangevuld met leerlingen uit vwo 

€ 200,- 



3, organiseren we een uitwisseling met het Collège 
Saint Joseph in Caen. Bij ons bezoek aan Caen 
verblijven we in gastgezinnen en bezoeken het 
Collège Saint Joseph. Onze leerlingen krijgen een 
rondleiding door de school, wonen lessen bij en 
hebben gezamenlijke activiteiten met de Franse 
leerlingen. Ook bezoeken we de Normandische 
invasiestranden. 
 
De uitwisseling vindt plaats in maart met een 
tegenbezoek in mei 2021. 

Technasium  Vakbijdrage Technasium o.a. extra materialen, 
faciliteiten en voor bedrijfsbezoeken bij een aantal 
bedrijven in de regio. 

€ 25,- 

havo 4 Allen Cultuurkaart  
Uit de middelen van de Cultuurkaart organiseert de 
school culturele activiteiten.  
De Cultuurkaart voor havo 4 wordt ingezet bij het 
vak CKV. 
De Cultuurkaart geeft daarnaast leerlingen 
kortingen in musea, theaters, bioscopen en veel 
winkels. 

€ 10,- 

Biologie 
onder voorbehoud 

Excursie veldwerk Schiermonnikoog 
Leerlingen van havo 4 brengen voor het vak 
biologie een bezoek aan het Waddeneiland 
Schiermonnikoog.    
Tijdens dit bezoek zullen leerlingen kennis maken 
met verschillende veldwerktechnieken. Hierbij wordt 
ook een koppeling gemaakt met de theorie uit de 
lessen.  
 
Datum: 20 april 2021 

€ 28,- 

BSM Vakbijdrage BSM 
Leerlingen met BSM in het pakket nemen deel aan 
de Klap tot klaploop en volgen een cursus 
hartreanimatie (EHBO). Deze cursus bestaat uit 
een theorie- en praktijkdeel. 
Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd aan 
hebben de kosten voor het eigen BSM-tenue 
(sportbroekje, 2 sportshirts, fluitje).  
Zittenblijvers in havo 4 hoeven dit tenue niet 
opnieuw aan te schaffen en betalen een 
vakbijdrage van €30,- 
 
Leerlingen kunnen optioneel een trainingspak 
aanschaffen (à €100,-) 

€ 90,- 

UBS Vakbijdrage UBS: examen Basisvaardigheden 
Ondernemerschap 

€ 40,- 

Kunst BvMu 
onder voorbehoud 

Vakexcursie 
Leerlingen met Kunst Mu en Kunst Bv in het pakket 
bezoeken een museum. 

€ 25,- 



In deze activiteit is de korting via de Cultuurkaart 
verrekend. 
 
Datum en museum/tentoonstelling nog onbekend 

 

Technasium Vakbijdrage Technasium o.a. extra materialen, 
faciliteiten en voor bedrijfsbezoeken bij een aantal 
bedrijven in de regio en deelname aan de 
keuzecolleges bij de Hanzehogeschool Groningen. 

€ 25,- 

Havo 5 BSM Vakbijdrage BSM 
De BSM-ers volgen een herhalingscursus 
hartreanimatie (EHBO).  

€ 20,- 

Topsport wedstrijd op intekening en onder 
voorbehoud 
Leerlingen BSM bezoeken en analyseren een 
topsport wedstrijd. 

€ 10,- 

Kunst BvMu 
onder voorbehoud 

Vakexcursie 
Leerlingen met Kunst Mu en Kunst Bv in het pakket 
bezoeken een museum. 
In deze activiteit is de korting via de Cultuurkaart 
verrekend. 
 
Datum en museum/tentoonstelling nog onbekend 

€ 25,- 

Technasium Vakbijdrage Technasium o.a. extra materialen, 
faciliteiten en voor bedrijfsbezoeken bij een aantal 
bedrijven/hoge scholen in het kader van de 
meesterproef. 

€ 25,- 

UBS Vakbijdrage UBS 
De UBS-leerlingen nemen deel aan het examen 
Basiskennis Boekhouden. Het boekhoudexamen is 
onderdeel van het plusdocument. 
 
Datum: maart 2021 

€ 40,- 

vwo 2 Allen Cultuurkaart + activiteit 
Uit de middelen van de cultuurkaart organiseert de 
school  culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld 
workshops, het bezoeken van een 
theatervoorstelling en KunstDoeDag(en). Deze 
activiteiten zijn vakoverstijgend en staan in het 
kader van cultuureducatie. 
De Cultuurkaart geeft daarnaast leerlingen 
kortingen in musea, theaters, bioscopen en veel 
winkels. 

Datum culturele activiteit: juni 2021 

€ 10,- 

Gymnasium Vakbijdrage gymnasium met deelname aan de 
Ubbo-gymnasiumdag. 

Datum: maart 2021 (gymnasiumdag) 

€ 10,- 

Onder voorbehoud: excursie naar historisch 
themapark Archeon in Alphen aan den Rijn waar de 
leerlingen zich verdiepen in het leven van de 

€30,- 



Romeinen. Ze zullen kennis maken met het wonen, 
werken en leven van de Romeinen en zelf ook aan 
de slag gaan met activiteiten. 
De prijs voor deze activiteit is inclusief de korting 
via de Cultuurpas. 

Datum: mei 2021  
Technasium  Vakbijdrage Technasium o.a. extra materialen, 

faciliteiten en voor bedrijfsbezoeken bij een aantal 
bedrijven in de regio. 

€ 25,- 

vwo 3 Allen Cultuurkaart + activiteit 
Uit de middelen van de cultuurkaart organiseert de 
school  culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld 
workshops, het bezoeken van een 
theatervoorstelling en KunstDoeDag(en). Deze 
activiteiten zijn vakoverstijgend en staan in het 
kader van cultuureducatie. 
De Cultuurkaart geeft daarnaast leerlingen 
kortingen in musea, theaters, bioscopen en veel 
winkels. 

Datum culturele activiteit: juni 2021 

€ 10,- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frans 
onder voorbehoud, 
op intekening en 
loting indien 
noodzakelijk 

Uitwisseling Caen 
Voor de leerlingen uit havo 3 die Frans in hun 
pakket hebben, organiseren we een excursie naar 
Caen. Wanner er ruimte is kunnen leerlingen uit 
vwo 3 aansluiten. We bezoeken het Collège Saint 
Joseph. Onze leerlingen krijgen een rondleiding 
door de school, wonen lessen bij en hebben 
gezamenlijke activiteiten met de Franse leerlingen. 
Ook bezoeken we de Normandische 
invasiestranden. 
 
De uitwisseling vindt plaats in maart met een 
tegenbezoek in mei 2021. 

€ 200,- 

Gymnasium Vakbijdrage gymnasium met deelname aan de 
Ubbo-gymnasiumdag. 
Datum: maart 2021 (gymnasiumdag) 

€ 10,- 

Onder voorbehoud: excursie naar het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden waarbij de leerlingen op 
zoek gaan naar het Romeinse verleden in 
Nederland.  
De prijs voor deze activiteiten is inclusief de korting 
via de Cultuurkaart. 
 
Datum: mei 2021 

€ 30,- 

Technasium  Vakbijdrage Technasium o.a. extra materialen, 
faciliteiten en voor bedrijfsbezoeken bij een aantal 
bedrijven in de regio. 

€ 25,- 



vwo 4 Allen  Cultuurkaart  
Uit de middelen van de cultuurkaart organiseert de 
school culturele activiteiten.  
De Cultuurkaart in vwo 4 wordt ingezet bij de 
vakken CKV, Engels, Nederlands en klassieke 
talen. 
De Cultuurkaart geeft daarnaast leerlingen 
kortingen in musea, theaters, bioscopen en veel 
winkels. 

€ 10,- 

Engels / kunst / 
geschiedenis / 
Nederlands 

WWI poetry workshop 
Als aanvulling op het literatuur-geschiedenis project 
Poetry of the First World War beleven leerlingen 
hoe het was om in deze loopgraven oorlog te zitten 
aan de hand van gedichten van onder andere 
Siegfried Sassoon en Wilfred Owen. De workshop 
werd verzorgd door Britse acteurs van het Phileas 
Fogg Theatre Company. 
De prijs voor deze activiteiten is inclusief de korting 
via de Cultuurkaart. 
 
Datum: 15 maart 2021 

€ 20,- 

Gymnasium 
 

Vakbijdrage gymnasium met deelname aan de 
Ubbo-gymnasiumdag. 
Datum: maart 2021 (gymnasiumdag) 

€ 10,- 

Gymnasium 
onder voorbehoud 
en op intekening 

Theaterbezoek 
De leerlingen van gymnasium 4 t/m 6 worden in de 
gelegenheid gesteld kennis te maken met moderne 
literaire en theatrale receptie van klassieke 
tragedies in een theater in de regio. 
Deelname is op basis van intekening en in deze 
activiteit is de korting via de Cultuurkaart verrekend. 
 
Datum en voorstelling nog onbekend 

€ 15,- 

Kunst BvMu 
onder voorbehoud 

Vakexcursie 
Leerlingen met Kunst Mu en Kunst Bv in het pakket 
bezoeken een museum. 
In deze activiteit is de korting via de Cultuurkaart 
verrekend. 
 
Datum en museum/tentoonstelling nog onbekend 

€ 25,- 

Technasium Vakbijdrage Technasium o.a. extra materialen, 
faciliteiten en voor bedrijfsbezoeken bij een aantal 
bedrijven in de regio en deelname aan de 
keuzecolleges van de RUG. 

€ 25,- 

vwo  5 Allen Cultuurkaart  
Uit de middelen van de Cultuurkaart organiseert de 
school culturele activiteiten. 
De Cultuurkaart in vwo 5 wordt ingezet bij de 
vakken CKV, Engels, Nederlands en klassieke 
talen. 

€ 10,- 



De Cultuurkaart geeft daarnaast leerlingen 
kortingen in musea, theaters, bioscopen en veel 
winkels. 

Biologie 
onder voorbehoud 

Excursie veldwerk Schiermonnikoog 
Leerlingen van vwo 4 brengen voor het vak biologie 
een bezoek aan het Waddeneiland 
Schiermonnikoog.    
Tijdens dit bezoek zullen leerlingen kennis maken 
met verschillende veldwerktechnieken. Hierbij wordt 
ook een koppeling gemaakt met de theorie uit de 
lessen.  
 
Datum: 9 maart 2021 

€28,- 

CKV/Nederlands/ 
biologie 
onder voorbehoud 

Beek in Beeld 
Een belevingstocht in de natuur van Sellingen, ter 
voorbereiding, om daarna in de ckv lessen een 
werkstuk te maken. 
Het gemaakte resultaat is in juni 2021 voor publiek 
“te zien, te horen, te beleven” op de plek bij Theater 
van de Natuur. 

Datum: april/mei 2021 

€10,- 

Engels/CKV 
onder voorbehoud 

Theaterbezoek  
Leerlingen bezoeken voor het vak Engels een 
toneelstuk of theatervoorstelling. 
Deze voorstelling kan ook gebruikt worden voor het 
Kunstdossier van CKV. 
De prijs voor deze voorstelling is inclusief de korting 
via de Cultuurkaart. 
 
Datum en voorstelling nog onbekend 

€ 15,- 
 

Gymnasium Vakbijdrage gymnasium met 
Ubbo-gymnasiumdag.  
 
Datum: maart 2021 (gymnasiumdag)  

€ 10,- 

Gymnasium 
onder voorbehoud  

Theaterbezoek 
De leerlingen van gymnasium 4 t/m 6 worden in de 
gelegenheid gesteld kennis te maken met moderne 
literaire en theatrale receptie van klassieke 
tragedies in een theater in de regio. 
Deelname is op basis van intekening en in deze 
activiteit is de korting via de Cultuurkaart verrekend. 
 
Datum en voorstelling nog onbekend 

€ 15,- 

Kunst BvMu 
onder voorbehoud 

Vakexcursie 
Leerlingen met Kunst Mu en Kunst Bv in het pakket 
bezoeken een museum. 
In deze activiteit is de korting via de Cultuurkaart 
verrekend. 
 
Datum en voorstelling nog onbekend 

€ 25,- 



LO  
op intekening 

Sportoriëntatie 
De leerlingen oriënteren zich bij het vak l.o. op 
sporten buiten de school. Leerlingen kunnen kiezen 
uit o.a. fitness, kickboksen, zaalvoetbal, rugby, 
schermen en judo. 
 
Deze sportoriëntatie vindt plaats tijdens de lessen 
l.o. in de 4e periode. 

max.  
€ 25,- 

Nederlands/CKV 
onder voorbehoud 

Theaterbezoek  
Leerlingen bezoeken voor het vak Nederlands een 
toneelstuk of theatervoorstelling. 
Deze voorstelling kan ook gebruikt worden voor het 
Kunstdossier van CKV. 
De prijs voor deze voorstelling is inclusief de korting 
via de Cultuurkaart. 

Datum en voorstelling nog onbekend 

€ 15,- 

Technasium Vakbijdrage Technasium o.a. extra materialen, 
faciliteiten en voor bedrijfsbezoeken bij een aantal 
bedrijven in de regio. 

€ 25,- 

vwo 6 Bedrijfseconomie 
op intekening 

Boekhoudexamen 
Leerlingen met bedrijfseconomie kunnen ervoor 
kiezen een diploma boekhouden te halen. Het 
boekhoudexamen is dan onderdeel van het 
profielwerkstuk bij bedrijfseconomie. 
 
Datum: maart 2021 

€ 40,- 

Gymnasium Vakbijdrage gymnasium met Ubbo-gymnasiumdag 
(maart 2021) en een eindexamenactiviteit. 

€ 25,- 

Gymnasium 
onder voorbehoud  

Theaterbezoek 
De leerlingen van gymnasium 4 t/m 6 worden in de 
gelegenheid gesteld kennis te maken met moderne 
literaire en theatrale receptie van klassieke 
tragedies in een theater in de regio. 
Deelname is op basis van intekening en in deze 
activiteit is de korting via de Cultuurkaart verrekend. 
 
Datum en voorstelling nog onbekend 

€ 15,- 

Kunst BvMu 
onder voorbehoud 

Vakexcursie 
Leerlingen met Kunst Mu en Kunst Bv in het pakket 
bezoeken een museum. 
In deze activiteit is de korting via de Cultuurkaart 
verrekend. 
 
Datum en museum/tentoonstelling nog onbekend 

€ 25,- 

Technasium Vakbijdrage Technasium o.a. extra materialen, 
faciliteiten en voor bedrijfsbezoeken bij een aantal 
bedrijven/universiteiten in het kader van de 
meesterproef. 

€ 25,- 

 


