
  

 

 

Unit 1 & 2 

Groepsbudget  € 10,00 PPL hecht veel belang aan de groepssfeer en de relatie tussen 

leerlingen en coach. Daarom organiseert elke coach 

gedurende een schooljaar een activiteit met zijn klas. 

Voorbeelden zijn: een uitstapje tijdens het schooljaar of een 

feestelijke afsluiting op het einde van het schooljaar. Deze 

activiteit valt binnen de vrijwillige ouderbijdrage en leerlingen 

nemen verplicht deel aan deze onderwijsactiviteit. 

 

Kennismakingsactiviteiten € 27,50 Bijdrage voor de kosten van de kennismakingsactiviteiten. Het 

doel hiervan is, dat de leerlingen met elkaar kennismaken en 

daarmee een goede sfeer in de groep realiseren voor de rest 

van het jaar. Deze activiteit valt binnen de vrijwillige 

ouderbijdrage en leerlingen nemen verplicht deel aan deze 

onderwijsactiviteit. 

 

Geen Schoolweek  € 37,50 Ieder schooljaar organiseren wij in april een Geen 

Schoolweek  voor alle leerlingen In deze week wordt een 

bijzonder programma voor de leerlingen samengesteld. Deze 

activiteit valt binnen de vrijwillige ouderbijdrage en leerlingen 

nemen verplicht deel aan deze onderwijsactiviteit. 

 

Vieringen € 10,00 Een bijdrage in de kosten van de vieringen  Deze activiteit valt 

binnen de vrijwillige ouderbijdrage en leerlingen nemen 

verplicht deel aan deze onderwijsactiviteit. 

 

Sportactiviteit € 10,00 De gezondheid van onze leerlingen heeft bij ons een 

belangrijke plaats in het lesprogramma. Tijdens deze activiteit 

op een externe locatie kunnen diverse sporten aangeboden 

worden. Enkele voorbeelden zijn tennis, voetbal, zwemmen. 

Deze activiteit valt binnen de vrijwillige ouderbijdrage en 

leerlingen nemen verplicht deel aan deze onderwijsactiviteit. 

 

Leerlingenactiviteit Pretpark  € 30,00 De leerlingen hebben jaarlijks een activiteit, per jaar wordt 

door de school de bestemming van de activiteit vastgesteld. 

Indien ouders er voor kiezen de vrijwillige bijdrage voor deze 

activiteit niet te betalen, nemen leerlingen in principe niet 

deel. Voor deze leerlingen wordt op die momenten een 

aangepast verplicht lesprogramma opgesteld. 

 

Schaatsen/ Zwemmen Unit 1  € 30,00 In de ochtend gaan we schaatsen, in de middag zwemmen. 

Indien ouders er voor kiezen de vrijwillige bijdrage voor 

schaatsen/zwemmen niet te betalen, nemen leerlingen in 

principe niet deel aan deze activiteit. Voor deze leerlingen 

wordt op die momenten een aangepast lesprogramma 

opgesteld. 



Waterdag Unit 2 € 30,00 Een leuke activiteit op het water. Indien ouders er voor kiezen 

de vrijwillige bijdrage voor de waterdag niet te betalen, 

nemen leerlingen in principe niet deel aan deze activiteit. 

Voor deze leerlingen wordt op die momenten een aangepast 

lesprogramma opgesteld. 

 

Gala € 7,50 

 

Eén keer in de vier jaar hebben we voor de hele school een 

echt GALA. Dat is niet zomaar een schoolfeest, maar een feest 

waar je je hééél chique voor aankleedt. Dus trek je pak, jurk, 

kostuum, rokje, smoking of nette broek en blouse aan. Dit 

schooljaar is het gala op donderdag 17 mei 2018. 

 

Borg sleutel kluisje 

 

€ ,00 Voor elke leerling is er een kluisje voor het bewaren van 

waardevolle eigendommen etc. De school stelt zich niet 

aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van 

bezittingen van de leerlingen. De kluisjes worden op 

willekeurige momenten gecontroleerd op hygiëne en 

veiligheid in aanwezigheid van de directie. 

 


