
 

Da Vinci College
Door ouders aan te schaffen

Afdeling leerjaar Profiel/vak Activiteit Toelichting Kosten

pro alle alle Chromebook
kosten afhankelijk van keuze ouders en aantal 
jaar dat leerling naar school gaat -€             

pro alle alle kleding LO: sportkleding met DVC logo 25,00€         
pro alle alle materiaal: koptelefoon/oortjes - -€             
pro leerjaar 1 alle materiaal: agenda (met weekindeling) - -€             
pro leerjaar 2 alle materiaal: agenda (met weekindeling) - -€             
pro leerjaar 3 alle materiaal: agenda (met weekindeling) - -€             

pro leerjaar 3 alle reiskosten arbeidstraining/stage (onderdeel van de opleiding) - -€             
pro leerjaar 4 alle reiskosten stage (onderdeel van opleiding) - -€             

pro leerjaar 4 alle
V.O.G verklaring, indien nodig voor stage, wordt vergoed door 
school

ouders betalen de V.O.G. en krijgen de kosten 
terug van school 30,00€         

pro leerjaar 4 alle materiaal: agenda (met weekindeling) - -€             
pro leerjaar 5 alle materiaal: agenda (met weekindeling) - -€             

vmbo alle alle Chromebook
kosten afhankelijk van keuze ouders en aantal 
jaar dat leerling naar school gaat -€             

vmbo alle alle
kleding LO: sportkleding: shirt met DVC-logo, groene korte 
sportbroek of sportlegging (te koop bij Mervo Sport) ouders kiezen pakket naar keuze 25,00€         

vmbo leerjaar 1 H&O kleding: kledingpakket te koop bij Unito Sports 15,95€         
vmbo leerjaar 1 sector techniek kleding: stofjassen, 2 stuks te koop bij Unito Sports 65,90€         
vmbo leerjaar 1 sector techniek kleding: veiligheidsschoenen, 1 paar te koop bij Unito Sports 24,95€         
vmbo leerjaar 1 zorg & welzijn kleding: 2 blauwe polo's te koop bij Unito Sports 31,90€         
vmbo alle Engels materiaal: woordenboeken E-N en N-E, Prisma of Van Dale - -€             
vmbo alle mens en maatschappij materiaal: koptelefoon - -€             
vmbo alle sector economie materiaal: usb-stick - -€             

vmbo alle sector techniek
materiaal: rolmaat, schuifmaat, duimstok, timmermanspotlood, 
kraspen, - -€             

vmbo alle wiskunde/   natuurkunde
materiaal: passer, geodriehoek en rekenmachine TI-30XB Multi 
View (Texas Instruments) - -€             

vmbo leerjaar 3 alle reiskosten arbeidstraining/stage (onderdeel van de opleiding) - -€             
vmbo leerjaar 3 Horeca, Bakkerij en Recreatie kleding: kledingpakket te koop bij Unito Sports 57,90€         
vmbo leerjaar 4 alle reiskosten stage (onderdeel van opleiding) - -€             

Bij een aantal activiteiten is geen bedrag vemeld omdat de kosten afhankelijk zijn van de leverancier waar u deze artikelen aanschaft
Kosten chromebook varieren van € 9,25 voor 48 maanden en € 15,95 voor 24 maanden afhankelijk van uw keuze en aantal jaar dat leerling naar school gaat



 

  

Da Vinci College
Activiteiten waarvoor u een factuur ontvangt of waarvoor de kosten op school betaald moeten worden

Afdelingleerjaar Profiel/  vak Activiteit Betalingswijze Toelichting Kosten
pro alle alle kluistag vervanging bij verlies betalen op school dit zijn de werkelijke kosten van nieuwe kluistag 2,50€          
pro alle alle printtegoed start betalen op school - -€            *)
pro alle alle printtegoed, aanvulling betalen op school - 5,00€          

pro leerjaar 1 alle schaatsen betalen op school
betreft huur van schaatsen: alleen wanneer 
leerling zelf geen schaatsen heeft 3,00€          

pro leerjaar 1 alle survivalkamp factuur - 175,00€     x

pro leerjaar 2 alle schaatsen betalen op school
betreft huur van schaatsen: alleen wanneer 
leerling zelf geen schaatsen heeft 3,00€          

pro leerjaar 2 alle schoolfeest betalen op school - 3,00€          
pro leerjaar 2 alle survivalkamp factuur - 175,00€     x

pro leerjaar 3 alle schaatsen betalen op school
betreft huur van schaatsen: alleen wanneer 
leerling zelf geen schaatsen heeft 3,00€          

pro leerjaar 3 alle schoolfeest betalen op school - 3,00€          
pro leerjaar 3 alle survivalkamp factuur - 175,00€     x

pro leerjaar 4 alle heftruck certificaat factuur
exacte tarieven voor 2021-2022 zijn nog niet 
bekend 95,00€        

pro leerjaar 4 alle Proms voorstelling betalen op school - 5,00€          
pro leerjaar 4 alle schoolfeest betalen op school - 3,00€          
pro leerjaar 4 alle survivalkamp factuur - 175,00€     x
pro leerjaar 4 alle VCA examen factuur - 40,00€        
vmbo alle alle contactboekje bij verlies betalen op school - 5,00€          

vmbo alle alle
eendaagse excursie met educatief karakter, 
afhankelijk van bestemming factuur - 35,00€        x

vmbo alle alle kluispasje vervanging bij verlies betalen op school dit zijn de werkelijke kosten van nieuw kluispas 5,00€          
vmbo alle alle printtegoed start betalen op school - -€            *)
vmbo alle alle printtegoed, aanvulling betalen op school - 5,00€          
vmbo alle keuzeblok creatief printtegoed, aanvulling betalen op school - -€            *)
vmbo alle sector economie printtegoed, aanvulling betalen op school - -€            *)
vmbo leerjaar 1 alle brugklaskamp factuur - 20,00€        x
vmbo leerjaar 1 alle excursie factuur - 35,00€        x



 

vmbo leerjaar 1 alle schaatsen betalen op school
betreft huur van schaatsen: alleen wanneer 
leerling zelf geen schaatsen heeft 3,00€          

vmbo leerjaar 1 alle schoolfeest betalen op school - 3,00€          
vmbo leerjaar 2 alle excursie factuur - 35,00€        x

vmbo leerjaar 2 alle schaatsen betalen op school
betreft huur van schaatsen: alleen wanneer 
leerling zelf geen schaatsen heeft 3,00€          

vmbo leerjaar 2 alle schoolfeest betalen op school - 3,00€          
vmbo leerjaar 3 alle excursie factuur - 35,00€        x
vmbo leerjaar 3 alle meerdaagse schoolreis factuur - 200,00€     x

vmbo leerjaar 3 alle schaatsen betalen op school
betreft huur van schaatsen: alleen wanneer 
leerling zelf geen schaatsen heeft 3,00€          

vmbo leerjaar 3 alle schoolfeest betalen op school - 3,00€          

vmbo leerjaar 3 o  afh.keuzevak
excursie keuzevak geuniformeerde dienstverl.+ 
veiligheid (lj.3 of 4) factuur - 15,00€        x

vmbo leerjaar 4 afh.keuzevak
excursie keuzevak geuniformeerde dienstverl.+ 
veiligheid (lj.3 of 4) factuur - 15,00€        x

vmbo leerjaar 4 alle excursie (Efteling) factuur - 25,00€        x
vmbo leerjaar 4 alle Proms voorstelling betalen op school - 5,00€          
vmbo leerjaar 4 alle schoolfeest betalen op school - 3,00€          

*) Bedrag naar keuze
x: bij onvoldoende belangstelling kan de school  besluiten de activiteit te annuleren


