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

Afdeling leerjaar 
Profiel/  
vak Activiteit Betalingswijze Toelichting Kosten

pro alle alle kluistag vervanging bij verlies betalen op school dit zijn de werkelijke kosten van nieuwe kluistag 5,00€          
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€      

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€      

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€      
pro leerjaar 4 alle heftruck certificaat factuur tarieven voor 2020-2021 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€      
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€        

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 creatiefprinttegoed, aanvulling betalen op school - -€            *)
vmbo alle sector economieprinttegoed, aanvulling betalen op school - -€            *)
vmbo leerjaar 1 alle brugklaskamp factuur - 20,00€        
vmbo leerjaar 1 alle excursie factuur - 35,00€        

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 1 H&O kleding: kledingpakket factuur - 25,00€        
vmbo leerjaar 1 sector techniekkleding: overal of trui (dubbel i.v.m. wassen) factuur - 75,00€        
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vmbo leerjaar 1 sector techniekkleding: stofjassen, 2 stuks factuur - 75,00€        
vmbo leerjaar 1 sector techniekkleding: veiligheidsschoenen, 1 paar factuur - 75,00€        

vmbo leerjaar 1 zorg & welzijn
kleding: schort en 2 blauwe polo's bedrukt met eigen 
naam (leerjaar 1) factuur - 25,00€        

vmbo leerjaar 2 alle excursie factuur - 35,00€        

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 2 H&O kleding: kledingpakket factuur - 25,00€        
vmbo leerjaar 3 alle excursie factuur - 35,00€        
vmbo leerjaar 3 alle meerdaagse schoolreis factuur - 200,00€      

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 Economie en ondernemenkleding: kledingpakket factuur - 25,00€        
vmbo leerjaar 3 Horeca, Bakkerij en Recreatiekleding: kledingpakket factuur - 55,00€        

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

vmbo leerjaar 4 afh.keuzevak
excursie keuzevak geuniformeerde dienstverl.+ 
veiligheid (lj.3of4) factuur - 15,00€        

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

*) Bedrag naar keuze
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