
Excursies 
Als school vinden wij het belangrijk om met onze leerlingen binnen en buiten Leeuwarden 
op stap te gaan. De meeste excursies hebben een directe relatie met de inhoud van ons 
curriculum, met als echte Gymnasiale topper natuurlijk de Romereis.  
 
Sommige reizen hebben een meer recreatieve en groepsvormende inhoud. Omdat 
excursies natuurlijk ook altijd kosten met zich meebrengen, hebben wij in overleg met 
onze Oudervereniging het beleid vastgesteld. Uiteraard is geen enkele excursie verplicht.  
 
Voor achterblijvers wordt een vervangend programma georganiseerd. In sommige 
gevallen kan bij excursies met relatie tot ons curriculum een beroep gedaan worden op 
het noodfonds van OSG Piter Jelles. Als ouder/verzorger kun je je in dat geval richten tot 
de rector. 
 
Overzicht excursies met directe relatie inhoud curriculum 
 
Klas 1 t/m 6 
Vakgebonden kleine excursies. Deze excursies brengen meestal geen kosten met zich 
mee. Als dat wel het geval is, is deelname niet vanzelfsprekend. 
 
Klas 1 t/m 4 
Eendaagse excursie in het kader van het vak KCFV. De kosten zijn ongeveer € 30,- euro 
per leerling. 
 
Klas 3  
Naast de jaarlijkse aardrijkskunde excursie van één dag (kosten: € 4,-) is er een 
meerdaagse excursie. De leerlingen krijgen de keuze tussen een aantal wisselende 
bestemmingen. Deze excursies bevatten een praktijkelement van een moderne vreemde 
taal en soms ook sportieve elementen. De kosten zijn ongeveer €200,- per leerling. 
 
Klas 5 
In klas 5 gaan de leerlingen op Romereis. Een indicatie van de kosten is €830,-. Omdat 
het bij deze reis om een groot bedrag gaat, is er een spaarsysteem ingesteld vanaf klas 1 
om de kosten te spreiden. De ouders van klas 1 krijgen hierover bericht. Hiervoor zijn 
drie opties: 

• 40 maandelijkse termijnen van €20; 
• 8 halfjaarlijkse termijnen van €100 (te incasseren in april en november); 
• 4 jaarlijkse termijnen van €200 (te incasseren in april). 

Een eventueel restbedrag dient vier maanden vóór vertrek betaald te zijn. Wij informeren 
de ouders/verzorgers hier tijdig over. 
 
Spaarregeling Romereis Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 
Maandelijkse termijnen 
(oktober t/m juli) 

€20,00 €20,00 €20,00 €20,00 

Halfjaarlijkse termijnen 
(oktober en maart) 

€100,00 €100,00 €100,00 €100,00 

Jaarlijkse termijn 
(oktober) 

€200,00 €200,00 €200,00 €200,00 

 
 
 



 
Andere excursies 
Naast bovenstaande excursies bieden we ook andere excursies aan. Deze excursies 
hebben als kenmerk dat zij buiten de reguliere lesdagen om plaatsvinden. Meestal zelfs 
buiten schooltijd, zoals in schoolvakanties. Hieronder geven we een aantal voorbeelden: 

• Al jaren krijgen de leerlingen in de vierde klas de gelegenheid deel te nemen aan 
een ski-reis; 

• we plannen excursies in het kader van het focus programma; 
• grotere vakgebonden excursies vinden plaats, zoals de incidentele reis naar 

Istanbul voor geschiedenisleerlingen in klas 6. 
 
Uitwisselingen en projecten gerelateerd aan ‘Internationalisering’ 
De school doet mee aan internationale leerlingenuitwisselingen met wisselende scholen, 
waaraan slechts geringe kosten verbonden zijn. Denk hierbij aan de logieskosten 
wanneer je als ouder/verzorger een leerling thuis opvangt.  
 
Ook nemen wij soms deel aan Internationale projecten, die vanuit het Europees Platform 
grotendeels bekostigd worden. 
 
NB: Bij grotere excursies in de bovenbouw is het vrij gebruikelijk dat leerlingen deze 
deels of soms zelfs helemaal zelf bij elkaar sparen en/of verdienen. 
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