Schoolkosten 2018-2019
Vrijwillige ouderbijdrage € 48,00
Bijdrage in de algemene kosten, gebruik boeken en licenties uit de mediatheek, klassensets
waaronder Bosatlassen en woordenboeken, kopieën, proefwerkpapier, diploma’s, diplomauitreiking, verbruiksmaterialen, informatie-avonden, leerlingactiviteiten, mentoractiviteiten en
ouderraad.
Indien meerdere kinderen uit één gezin leerling zijn van het Bernardinuscollege kunt u voor het 2e
kind € 10,00 op de factuur van dit kind in mindering brengen. Voor het derde en eventueel volgende
kind kunt u € 20,00 per kind in mindering brengen.
Huur kluisje € 12,10
De huur van het kluisje (incl. btw) voor de duur van één schooljaar.
Borg kluisje € 10,00
De borg van het kluisje wordt 1x in rekening gebracht voor de duur van de schoolloopbaan van een
leerling. Aan het einde van de schoolloopbaan wordt de borg terugbetaald na inlevering van de
originele sleutel.
Introductie activiteit € 25,00
Aan het begin van het schooljaar organiseert school een introductie activiteit (dagexcursie) voor de
leerlingen van de 1e klas. Deze activiteit vindt buiten school plaats en is bedoeld om de leerlingen in
een ongedwongen sfeer nader met elkaar kennis te laten maken. In het factuurbedrag van deze
activiteit is o.a. de huur van bussen en entree gelden opgenomen.
Athena dagen € 15,00
Voor de leerlingen van gymnasium 1, 2 en 3 worden een aantal Athena dagen georganiseerd.
Athena is genoemd naar de Griekse godin van wijsheid, moed, inspiratie, beschaving, recht en
gerechtigheid, oorlog, wiskunde, kracht, strategie, kunsten, ambachten. Het Athena-programma
biedt je uitdaging en is net zo veelzijdig. Je start in de eerste klas en wordt een specialist in een
onderwerp dat je zelf kiest. Tijdens drie gezellige dagen per schooljaar leer je de Griekse en
Romeinse goden van een heel andere kant kennen.
Da Vinci testen € 25,00
Door bureau Da Vinci worden in de loop van het schooljaar testen afgenomen.
Voor de leerlingen uit de 1e klas de NIO-toets en voor de leerlingen uit de derde klas de DAT-test.
Voor deze testen wordt een bijdrage aan de ouders gevraagd. Ouders worden vooraf op de hoogte
gesteld van de afname momenten en ontvangen een uitvoerige uitleg.
Deelname is op vrijwillige basis.
Excursies
Voor de verschillende jaarlagen worden in de onderbouw één of meerdere excursies georganiseerd.
Atheneum 3 Aken en Luik
€ 20,00
Gymnasium 1 Xanten
€ 20,00
Gymnasium 2 Luik, Tongeren
en de Ovidiusdag
€ 37,50
Gymnasium 3 Aken en Trier
€ 32,50
Havo 3 Aken en Luik
€ 20,00
In de bovenbouw wordt een enkele vak specifieke excursie georganiseerd. Leerlingen worden
hiervan vooraf door de docent op de hoogte gesteld.

Extra onderwijsaanbod
Op de verschillende jaarlagen is het mogelijk gebruik te maken van ons extra onderwijsaanbod.
Een specificatie treft u hieronder aan:
Technasium onderwijs
1e klas
2e en 3e klas
4e en 5e klas H
4e 5e en 6e klas A en G

€ 100,00
€ 160,00
€ 70,00
€ 100,00

Cambridge Cerficate
3e en 4e klas
5e klas A en G
5e klas H (incl. examen)
6e klas A en G (incl. examen)

€ 112,00
€ 112,00
€ 321,00
€ 348,00

Bernardinus Business School
4e klas
5e klas (incl. examen)

€ 220,00
€ 300,00

Scienceklas
6e klas A en G

€ 120,00

Reis- en werkweek
In de bovenbouw worden er meerdaagse buitenlandse reizen en meerdaagse werkweken
georganiseerd. Een overzicht van de daarbij behorende kosten treft u op onze website aan in de
schoolgids onder de kop activiteiten schoolgebonden.
De onderstaande opties zijn keuzes in de verschillende jaarlagen.
2e klas
Ardennenkamp € 80,00
3e klas
Ski reis (afhankelijk van de materiaalhuur) ongeveer € 400,00
Normandië reis € 350,00
Keuzevak BSM
4e, 5e en 6e klas atheneum en gymnasium € 10,00
4e en 5e klas havo € 15,00
Beeldende vorming € 27,50
Aanschaf materiaal voor leerlingen van de 1e klassen
die het vak beeldende vorming volgen.
Incidentele aankoop van leerlingen die het vak kunst beeldend in de bovenbouw volgen.
Sportoriëntatie
Leerlingen van de examenklassen kunnen tegen betaling intekenen voor sportclinics buiten de eigen
schoolaccommodaties. De kosten hiervoor zijn sterk afhankelijk van de gemaakte keuzes.
De leerlingen en ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

