Toelichting schoolkosten 2018-2019
In de webshop ziet u de schoolkosten voor uw kind. De namen van deze producten zijn kort,
waardoor soms onduidelijk kan zijn wat het nu precies is. Daarom ziet u in dit document een korte
toelichting op de producten in de webshop. Het overzicht van de Bovenbuurtweg staat onder dat
van de Zandlaan.
Zandlaan
Algemene schoolkosten
Hiervan bekostigt Het Streek onder andere sportdagen, vieringen en kluishuur.
Werkweek Londen (okt.) – Mavo 4
Leerlingen gaan, in de week voor de herfstvakantie, op werkweek naar Londen. De leerlingen
verblijven in Londen en voeren hier opdrachten uit voor verschillende vakken.
Werkweek Tsjechië (okt.) – Mavo 3
Leerlingen gaan naar Tsjechië van maandag t/m donderdag. Zij worden voorbereid tijdens de
lessen en in het programma-aanbod zijn onderdelen opgenomen die passen in het lesprogramma
van de leerlingen.
Werkweek Londen (okt.) – Vmbo 3
Leerlingen gaan naar Londen in de week vóór de herfstvakantie. Zij worden voorbereid tijdens de
lessen en in het programma-aanbod zijn onderdelen opgenomen die passen in het lesprogramma
van de leerlingen.
Werkweek Tsjechië (okt.) – Vmbo 3
Leerlingen gaan naar Tsjechië in de week vóór de herfstvakantie. Zij worden voorbereid tijdens
de lessen en in het programma-aanbod zijn onderdelen opgenomen die passen in het
lesprogramma van de leerlingen.
Schaatsen/zwemmen Deventer (nov) – Vmbo/mavo 1 en 2
Een middag zwemmen of schaatsen in 'De Scheg' in Deventer. Een sportieve activiteit, tevens in
het kader van verdere kennismaking.
Kerstmarkt Duitsland (dec.), alleen voor Duits – Mavo 3 en 4
Naar de kerstmarkt in Düsseldorf met de leerlingen die Duits in hun vakkenpakket hebben.
Winteractiviteit skiën (feb.) – Vmbo/mavo 2
Wintersportsportdag naar de sneeuw in het Sauerland (Duitsland), het is mogelijk te kiezen uit
langlaufen, skiën en snowboarden.
Winteractiviteit brugklas
Wintersportdag naar de sneeuw in Duitsland, leerlingen geven zich vooraf op voor rodelen of
langlaufen. Leerlingen met voldoende ervaring en toestemming van hun ouders mogen ook
zelfstandig skiën/snowboarden.
Winteractiviteit praktijkonderwijs
We gaan met alle leerjaren naar Landgraaf en krijgen daar ski les op een indoor piste. Leerlingen
die al heel goed kunnen skiën mogen onder begeleiding van een gymdocent de piste op.
Verzetsmuseum Amsterdam (mrt.) – Vmbo/mavo 2
Excursie naar het verzetsmuseum in Amsterdam voor het vak mens en maatschappij. Leerlingen
krijgen het boekje 'De Ontdekking'
Nemo en Rijksmuseum Amsterdam (mei) – Vmbo/mavo 2
Excursie museum (mrt), alleen voor Beeldende Vorming – Mavo 4

Leerlingen gaan ter voorbereiding op het centraal examen naar een museum, waar we ons gaan
oriënteren op beeldbeschouwing. Leerlingen van de Bovenbuurtweg en de Zandlaan ondernemen
deze excursie gezamenlijk.
Boijmans van Beuningen Rotterdam (mei), alleen voor Beeldende Vorming – Vmbo en Mavo 3
Leerlingen uit leerjaar 3 gaan een dag mee naar Rotterdam. We gaan daar verschillende culturele
activiteiten ondernemen, waaronder een bezoek aan het museum.
Excursie naturalis (mei), alleen voor Biologie – Vmbo en Mavo 3
Filmworkshops Heerenstraat Theater Wageningen – Vmbo en Mavo 3
2e Kamer (mei), alleen voor Economie en Maatschappijleer – Vmbo en Mavo 3
p.s. Valt samen met Biologie (?), dus kiezen?
Activiteitenweek – Pro 1-5
Schoolreis (sep.) – Pro 1-5
Wordt bepaald door de leerlingenraad, maar is meestal iets zoals Walibi.
Projecten Learning companies - brugklas

Eigen woonomgeving, Kunst & Cultuur en Milieu & Duurzaamheid. Er worden indien mogelijk
bedrijven en musea bezocht.
Gala eindexamen – Vmbo en Mavo 4
Leerlingen die examen hebben gedaan gaan hun schoolloopbaan afsluiten met een spetterend
GALAfeest.
Jaarafsluiting (jul.) – brugklas
Leerlingen en brugklasteam gaan naar een van de bekende pretparken in Nederland als
schooluitje aan het eind van het schooljaar.
Movie Park Germany (jul.) – Vmbo/mavo 2
Walibi Holland (jul.) – Vmbo/mavo 3
Sportklas – leerjaar 1 en Vmbo/mavo 2
Twee uur extra Sport en bewegen naast het reguliere lesrooster. Allerlei verschillende sporten
komen aanbod. Tot de herfstvakantie is er een soort proefperiode, daarna is deelname definitief.
Sportklas – vmbo/mavo 2
Twee uur extra Sport en bewegen naast het reguliere lesrooster. Allerlei verschillende sporten
komen aanbod.
Sport Highschool
Je bent een (sportief of cultureel) talent en de vereniging heeft je aangemeld voor de SHS, dan
mag je vier uur in de week extra trainen o.l.v. een erkende trainer.

Bovenbuurtweg
Algemene schoolkosten
Hiervan bekostigt Het Streek onder andere sportdagen, vieringen en kluishuur.
Introductiedagen (sep.) – Brugklas
Voor een goede groepsvorming hebben de brugklassers 3 dagen allerlei sport- en spelactiviteiten
met hun klas in en buiten de school (o.a. De Zanding in Otterlo, zwembad, brugklasfeest).
Introductieactiviteiten (aug.) – Mavo 2,3,4 en Havo 4
In havo 4 zitten de leerlingen weer in een nieuwe klas. We vinden het belangrijk dat leerlingen
zich snel thuis voelen en hebben daarom aan het begin van het jaar een actieve middag met
verschillende kennismakings- en spelonderdelen. We sluiten af met een barbecue.
M234
In de mavo zitten leerlingen ieder jaar weer in een nieuwe klas. We vinden het belangrijk dat
leerlingen zich daar snel vertrouwd voelen en hebben daarom aan het begin van het jaar een
klas-activiteit.
Dierentuin (mei), alleen voor Biologie – Brugklas
Bezoek aan Ouwehands Dierenpark met opdrachten voor biologie.
Shakespeare (sep), alleen voor Engels – Vwo 6
Bezoek aan toneelstuk Shakespeare (Macbeth). Het bezoek in vwo 6 wordt gekoppeld aan de
lessen Engels en het eerste schoolexamen Engels.
Leiden (nov.) – Vwo 1 en Gymnasium 2
Dagexcursie naar archeologisch park en Romeins museum in Xanten.
Openluchtmuseum Arnhem (mei) – Havo en Vwo 2 (m.u.v. HTEC/TEC2)
Dagexcursie per bus met opdrachten voor geschiedenis.
Vredesproject (mei) – Mavo 2
Met opdrachten rondom thema vrede bezoekt Mavo 2 verschillende punten in de stad Arnhem.
Excursie Duits naar Kleve (dec) – Mavo 3
Met gerichte opdrachten voor het vak Duits gaan de leerlingen een dag naar Kleve.
Den Haag (apr./mei) – Vwo 3
Dagexcursie bezoek Tweede Kamer en stadswandeling Den Haag in het kader van Staatsinrichting.
Rotterdam (mei) – Havo 3
Met opdrachten voor het vak aardrijkskunde gaan de leerlingen een dag met de bus naar
Rotterdam.
Trier (mrt.) – Gymnasium 3
Driedaagse excursie naar Trier met aandacht voor het Romeinse Trier en oefening in de Duitse
taal.
Uitwisselingsprogramma Moers (mrt., mei) – Gymnasium 2
Uitwisselingsprogramma met leerlingen van een middelbare school in Moers.
Museumbezoek, alleen voor Beeldende Vorming – Mavo 4
Dagdeel excursie naar een museum, waar leerlingen deelnemen aan een rondleiding.
Amsterdam, alleen voor Godsdienst – Mavo en Vwo 4
Dagexcursie voor mavo 4 (voor de versie M4) naar Amsterdam met o.a. bezoek aan Joodse
synagoge, in lessen godsdienst voorbereid.

Excursie Aardrijkskunde – Havo 5 en Vwo 6
Dagexcursie voor havo 5 en vwo 6 leerlingen, gekoppeld aan lesprogramma aardrijkskunde.
Excursie biologie – Vwo 5
Snijpracticum aan de WUR, gekoppeld aan lesprogramma biologie.
Godsdienst activiteiten – Havo 5 en Vwo 6
Diverse activiteiten: lezingen, workshops, bezoeken aan kerk, klooster of moskee.
Keuzeprogramma voor leerlingen uit havo 5 en vwo 6 waarmee ze de lesstof van godsdienst
verdiepen en verrijken, tevens ter stimulering van eigen ontwikkeling.
Profielwerkweek, div. bestemmingen
Buitenlandse reis van 4 dagen in mavo 3, havo 4 en vwo 5 met vakinhoudelijke componenten, in
havo 4 en vwo 5 ter voorbereiding op maken van profielwerkstuk in examenjaar.
Activiteiten Vwo 1 (Geo Future, Technasium, Gymnasium)
Entree en reiskosten voor excursies en extra lesmateriaal t.b.v. de projectopdrachten voor de
vakken O&O, GeoFuture, KTC en overige keuzevakken in het tweede halfjaar.
Ieper – Vwo 5
Dagexcursie naar Ieper in het kader van WO I-curriculum bij Engels en geschiedenis.
Excursie Beeldende Vorming – Havo en Vwo 4 en Vwo 5
Bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. De leerlingen gaan met een concrete opdracht aan
de slag rondom het kijken naar schilderijen. Deze opdracht krijgt een praktisch vervolg in de les.
BO+ - brugklas (m.u.v. HTEC1) M/H en H/V
Extra in- en externe sportfaciliteiten t.b.v. de 2 blokken in het eerste halfjaar.
Technasium
Entree- en reiskosten voor excursies en extra lesmateriaal t.b.v. de projectopdrachten.
CM
Excursie per leerjaar en extra lesmateriaal.
FCE Cambridge Engels – Havo 4
Jaarprogramma gericht op halen van Cambridge certificaat (examenkosten niet inbegrepen) in
juni.
CPE Cambridge Engels – Vwo 4 en 5
2 jaren-programma gericht op halen van Cambridge certificaat (examenkosten niet inbegrepen) in
juni.
Geo Future – Vwo 2
Excursie en extra lesmateriaal.

