
Omschrijving activiteiten en materialen vrijwillige ouderbijdrage 
 
Leerlingenactiviteiten 
De diverse commissies organiseren in opdracht van de huizen ieder jaar diverse 
(culturele) activiteiten. 
 
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering 
Meer informatie hierover is te vinden op de website van OSG Piter Jelles. 
 
Sportdagen 
De Sport commissie organiseert in opdracht van de school meerdere malen per jaar 
sportieve activiteiten. 
 
Sportoriëntatie 
Tijdens sportoriëntatie krijgen leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met een 
breed scala aan sporten. 
 
Kringactiviteiten 
De kring is de vaste thuisbasis van de leerling. Leerlingen organiseren diverse 
activiteiten, waaronder 1 x per jaar een gezamenlijke kringactiviteit buiten de school. Dit 
kan bijvoorbeeld bowlen, naar de bioscoop, een eiland of een etentje zijn. 
 
Workshopweek 
Elk jaar wordt er door de leerlingen, teamleden en Leefhuizen in de laatste week voor de 
kerstvakantie een workshopweek opgezet. 
 
College carrousel 
College carrousel is een voorlichtingsdag op de Rijks Universiteit Groningen met keuze uit 
vele voorlichtingen. 
 
Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) 
Binnen LOB vinden testen, toetsen en stages plaats. Daarnaast wordt er divers materiaal 
gebruikt, allemaal ten behoeve van een goede studiekeuze. 
 
  

https://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/


!mpulse Leeuwarden - Overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021 
 
Activiteiten/ 
materialen 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 
4T 

Jaar 
4H 

Jaar 
4A 

Leerlingen 
activiteiten 

€20,00 €20,00 €20,00 €20,00 €20,00 €20,00 

Ongevallen-, reis- 
en 
aansprakelijkheids- 
verzekering 

€2,25 €2,25 €2,25 €2,25 €2,25 €2,25 

Sportdagen €5,00 €5,00 €5,00 €5,00 €5,00 €5,00 
Kringactiviteiten €5,00 €5,00 €5,00 €5,00 €5,00 €5,00 
Projectdagen €5,00 €5,00 €5,00 €5,00 €5,00 €5,00 
Sportoriëntatie - - - €5,00 €5,00 €5,00 
LOB - - €7,50 €7,50 €7,50 €7,50 
Totaal €37,25 €37,25 €44,75 €49,75 €49,75 €49,75 

 
 
Activiteiten/ 
Materialen 

Jaar 
5H 

Jaar 
5A 

Jaar 
6A 

Leerlingen 
activiteiten 

€20,00 €20,00 €20,00 

Ongevallen-, reis- 
en 
aansprakelijkheids-
verzekering 

€2,25 €2,25 €2,25 

Sportdagen €5,00 €5,00 €5,00 
Kringactiviteiten €5,00 €5,00 €5,00 
Projectdagen €5,00 €5,00 €5,00 
Sportoriëntatie €5,00 €5,00 €5,00 
LOB - - - 
Totaal €42,25 €42,25 €42,25 

 
  



!mpulse Leeuwarden - Afzonderlijke bedragen 
 
Activiteiten/ 
materialen 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4T Jaar 4H Jaar 4A 

Schoolreis €100,00      
Buitenlandse 
excursie 

 Optioneel €400,00 Optioneel Optioneel Optioneel 

Laptop, eigen 
bijdrage 

Variabel      

Leergebied 
excursies 

€35,00 €35,00     

Lesmateriaal 
LO2/BSM 

   €200,00 €200,00 €200,00 

Blackbirds 
talen 
(gemiddelde 
per vreemde 
taal) 

  €15,00 €15,00 €15,00 €15,00 

Grafische 
rekenmachine 

    ±€110,00 ±€110,00 

Borg kluisje* €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 €10,00 
 
 
Activiteiten/ 
materialen 

Jaar 5H Jaar 5A Jaar 6A 

Buitenlandse 
excursie 

Optioneel Optioneel Optioneel 

Blackbirds 
talen 
(gemiddelde 
per vreemde 
taal) 

€15,00 €15,00 €15,00 

Borg kluisje* €10,00 €10,00 €10,00 
*Borg kluisje is alleen indien nodig. 
 
 
Engels beeldwoordenboek 
Voor het vak Engels moeten leerlingen vanaf klas 3 (voorsorteerperiode) Blackbirds 
(Lijsters) aanschaffen. Deze Blackbirds zijn te bestellen via de website van Lijsters. 
 
Aangezien de Blackbirds uit verschillende niveaus bestaan, moeten de leerlingen kiezen 
uit de lijsten die op Itslearning staan.  

https://www.lijsters.nl/
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