
 

 

Amadeus Lyceum   

Schoolkosten 2019 – 2020  
  

Het reguliere onderwijsprogramma wordt ook bij het Amadeus Lyceum door de overheid bekostigd. De 

uitgaven t.b.v. leermiddelen en schoolboeken worden gefinancierd uit de Wet ‘gratis lesmateriaal’.   

Op het Amadeus Lyceum vinden we het belangrijk om naast het reguliere curriculum extra activiteiten en 
voorzieningen aan te bieden die het onderwijs verder verdiepen en aantrekkelijk maken. Voor deze 

aanvullende activiteiten en voorzieningen wordt een bijdrage aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagd.   

Uitgangspunten hierbij zijn:  

• Vrijwilligheid: schoolkosten zijn vrijwillig, ouder(s)/verzorger(s) zijn derhalve niet verplicht deze kosten 
te betalen. De school is echter wel afhankelijk van de ouderbijdragen, omdat we voor deze niet-

verplichte activiteiten en voorzieningen geen andere financieringsbronnen hebben. Bij het ontbreken 

van ouderbijdragen bestaat het reële risico dat ze om financiële redenen niet meer kunnen worden 

aangeboden. Dit zou een verschraling van het onderwijsaanbod betekenen.  

• Transparantie: het Amadeus communiceert met ouder(s)/verzorger(s) over de schoolkosten op een 
heldere en duidelijke wijze. Hierbij splitst de school de kosten uit naar leerjaar, opleiding en bestemming 

of doel. Tevens geeft de school aan voor welke zaken ouder(s)/verzorger(s) zelf dienen te zorgen.  

• Beheersing: het Amadeus spant zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van 

kwaliteit. In principe wordt er niet meer in rekening gebracht dan vooraf gecommuniceerd.  

• Instemming: de MR-oudergeleding van het Amadeus verdiept zich in de informatie die het Amadeus 

aanlevert rondom de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van de totale schoolkosten en levert een 

constructief-kritische bijdrage aan de transparantie en beheersing van deze kosten.  

  

De schoolkosten bestaan uit drie onderdelen:  

1. noodzakelijke uitgaven van ouder(s)/verzorger(s) voor school   

2. de algemene ouderbijdrage  

3. de leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen  

  

  

1. Noodzakelijke uitgaven van ouder(s)/verzorger(s) voor school   

Het Amadeus Lyceum is een zgn. ‘digitale school’. Het merendeel van het lesmateriaal en de opdrachten 

wordt via de Elektronische Leeromgeving aangeboden. Daarom werken alle leerlingen met een laptop. Deze 

laptop wordt door het ministerie van OC&W niet aangemerkt als lesmateriaal en wordt daarom niet door de 
overheid bekostigd. Wij vragen ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van de schoolloopbaan van hun kind een 

laptop aan te schaffen. De school mag ouder(s)/verzorger(s) niet verplichten een laptop aan te schaffen. De 

laptop is echter wel noodzakelijk voor het kunnen volgen van het onderwijs op het Amadeus Lyceum. Als 
ouder(s)/verzorger(s) niet kunnen of willen betalen voor de laptop, dienen ze contact op te nemen met de 

schoolleiding. Er wordt in dat geval gezocht naar een passende oplossing. 

  

Sommige leermiddelen en artikelen vallen niet binnen de Wet ‘gratis lesmateriaal’ en worden dus niet door 

de overheid bekostigd. Het gaat dan om materiaal dat persoonsgebonden is, langer dan een jaar meegaat, 
door meerdere gezinsleden kan worden gebruikt en eigendom wordt van de leerling. Het gaat om onder 

andere multomappen met inhoud, pennen, kleurpotloden, geodriehoek, een rekenmachine en een headset 
of oordopjes. In de bovenbouw komen hier nog woordenboeken, een Binas, een atlas en/of een grafische 

rekenmachine bij (afhankelijk van het gekozen profiel). Ook raden we leerlingen aan om te werken met een 

losse muis. Aan het begin van elk schooljaar wordt een lijst beschikbaar gesteld van de door 

ouder(s)/verzorger(s) of leerling zelf aan te schaffen materialen.   

    



 

 

2. Algemene ouderbijdrage  

De algemene ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 is als volgt opgebouwd:  

  

  Leerjaar 1  Vanaf lj. 2  

Kluis  €   10,--  €   10,--  

Verbruiksmateriaal K&C – BINAS ed.  €   10,--  €   10,--  

Schoolbrede activiteiten  €   40,--   €   40,--   

Pas multifunctionals   €   30,--  €     0,--  

Totaal  €   90,--  €   60,--  

  

Ook als ouders deze algemene ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen, krijgen hun kinderen 

onverminderd toegang tot de hier genoemde voorzieningen en activiteiten.  

 

Kluis 

Elke leerling kan gebruik maken van een persoonlijke kluis, waarin schoolspullen en privéeigendommen 

gedurende schooltijd kunnen worden opgeborgen. De kluis is gesitueerd in of nabij het domein waar de 

leerling les heeft. Jaarlijks worden de kluisnummers opnieuw toegekend. Voor het gebruik van de kluis 

wordt € 10,-- via de schoolkosten gevraagd. Bij verlies van een sleutel wordt € 15,-- in rekening gebracht om 

een nieuw slot te kunnen plaatsen.  

 

Verbruiksmaterialen  

Voor het gebruik van voorzieningen in o.a. de kunstateliers en het BINAS wordt een bijdrage van € 10,-- via 

de schoolkosten gevraagd. Het gaat dan om een aandeel in de kosten van materialen die niet via de wet 

gratis leermiddelen door de overheid worden bekostigd, zoals bijvoorbeeld tekendozen, verf en penselen, 

reageerbuizen, lampjes ed.  

 

Schoolbrede activiteiten  

Voor schoolbrede activiteiten aanvullend op het reguliere aanbod, wordt jaarlijks een bijdrage van € 40,- 

gevraagd. Van dit bedrag worden de volgende zaken betaald:  

  

Omschrijving  2019-2020  

Introductie- en eindactiviteit, schoolfeesten, gala   € 15,--  

Culturele activiteiten (museum ed.)  €   5,--  

Sportactiviteiten (schaatsen ed.)  €   5,--  

Vieringen (pasen, sint, kerst)  € 12,--   

Collectieve reisverzekering excursies ed.  €   1,--  

Activiteiten van de ouderraad   €   2,--  

Totaal  €  40,--  

  

Pas Multifunctionals   

Alle leerlingen krijgen in hun eerste schooljaar een pas waarmee prints en kopieën kunnen worden gemaakt. 

Wij vagen hiervoor  € 15,-. Om ervoor te zorgen dat de printpas direct te gebruiken is, wordt op de pas van 
nieuwe brugklasleerlingen een printbundel ter waarde van € 15,- gezet. Wanneer het tegoed op is, kan de 

pas worden opgewaardeerd. 

  



 

 

3. Leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen  

Het Amadeus Lyceum biedt ieder jaar een aantal specifiek op vak- of leerjaar gerichte activiteiten aan, zoals 

excursies, reizen en programma’s. Gedurende het schooljaar informeert de school de ouder(s)/verzorger(s) 

over deze activiteiten en de inhoud hiervan. Op dat moment kan hiervoor worden ingeschreven. Op basis 
van inschrijving ontvangen ouder(s)/verzorger(s) wel of niet een factuur1. Voor deze onderdelen geldt dat 

het voldoen van de bijdrage een voorwaarde is voor deelname. De inschrijving voor een onderdeel is 
uiteraard vrijwillig. Voor leerlingen die niet meegaan wordt een alternatief programma op school 

aangeboden, behalve bij naschoolse activiteiten zoals ExtrAmadeus. 

 

Aangezien we het heel belangrijk vinden dat ieder kind mee kan doen aan deze activiteiten, ongeacht de 

financiële draagkracht van ouder(s)/verzorger(s), heeft het Amadeus Lyceum een Solidariteitsfonds. Dit 

fonds wordt beheerd door de Stichting Leergeld en is opgericht om de schoolreizen voor alle kinderen 

toegankelijk te maken. 

 

De lijst met de activiteiten die het Amadeus Lyceum tijdens het schooljaar 2019 – 2020 aanbiedt staat op de 

volgende pagina. De wintersportreis in de voorjaarsvakantie valt niet onder de leerjaar-/vakspecifieke 

activiteiten. Deze activiteit betreft een naschoolse activiteit. 

    

 
1 Deze onderdelen van de schoolkosten staan dus niet op de schoolkostenfactuur voor de algemene ouderbijdrage die in 

oktober wordt verzonden.  



 

 

  

  

  1  2  T3  HV3  T4  H4  V4  H5  V5  V6  

Brugklaskamp  €95                   

Eindactiviteit leerjaar 2    €15                  

Gymnasiumactiviteit €50 €50  €50   €50  €50 €50 

Antwerpen        €140              

Berlijn      €200                

Dagexcursie         €15      €15    €15  

Buitenlandreis 

(bestemming hangt af van 

vakkenpakket)  

Madrid            €450      €450    

Parijs            €375      €375    

Wenen            €450      €450    

Dublin            €450      €450    

Tsjechië            €375      €375    

Griekenland            €450      €450    

Muziekwerkweek (indien muziek als 

examenvak) 

        €50      €50    €50  

Uitwisseling V4 (indien deelnemer)              €200-300        

ExtrAmadeus keuzeprogramma ronde 1  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  

ExtrAmadeus keuzeprogramma ronde 2  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  €10 - 25  

U-talent Academy (indien deelnemer)                  €300  €200  

Totaal  €95 - 195  €15 - 115  €200-250  €140-240  €65-115  €375-500  €0-400  €65-115  €375-850  €65-365  

  

 


