
     

 

Overzicht bijkomende kosten  

Niet alles valt onder de regeling gratis leermiddelen. Hieronder geven we aan wat niet onder deze 

regeling valt. We geven daarbij aan wat je zelf moet aanschaffen en wat via de school en het 

jaarlijkse machtigingsformulier wordt geregeld.  

Boeken  

Wij verwachten dat de leerling zelf beschikt over de volgende woordenboeken en dergelijke, in een 

recente druk met nieuwe spelling 

Klas  Vak Toelichting 

Klas 1 t/m 6 Frans Woordenboek N-F & F-N 

Klas 4 t/m 6 Grieks Hupperts (Eisma) Grieks - 
Nederlands (2e druk of hoger) 

Klas 4 t/m 6 Duits Handwoordenboek, voorkeur 
Van Dale of Prisma (2-delig) 

Klas 4 t/m 6 Engels Handwoordenboek (2-delig, 
recente druk) 

Klas 4 t/m 6 Biologie, natuurkunde, 
scheikunde 

BINAS 6e druk 

Klas 5 Engels Wasp Levering via school, 
kosten voor de leerling 

Klas 6 Nederlands Als toegestaan 
hulpmiddel bij het Centraal 
Examen 

Woordenboek Van Dale of 
Prisma 

 

Aardrijkskunde 

Er hoeft voor aardrijkskunde in de onderbouw geen atlas aangeschaft te worden. De Alcarta-atlassen 

in boekvorm zijn in voldoende mate voorhanden op school en elke leerling krijgt deze atlas digitaal 

via de online licentie voor eigen gebruik. Als er in de bovenbouw gekozen wordt voor het vak 

aardrijkskunde raden we het aanschaffen van deze atlas in boekvorm ten zeerste aan; de laatste 

editie van Alcarta (2022-2023: 2e editie). Ook in de bovenbouw is deze atlas digitaal via de online 

licentie te gebruiken. 

Literatuur  

In de meeste leerjaren worden ook literaire boeken gelezen bij de talen. Het gaat daarbij vaak om de 

zogenaamde Lijsters. De kosten van de Lijsters verschillen en liggen tussen de €15 en €21. Als deze 

via de school besteld kunnen worden, zijn ze opgenomen op het machtigingsformulier voor het 

betreffende leerjaar. Deze boeken kunnen ook via een bibliotheek of een andere weg geleend en 

gelezen worden. De leerlingen met Frans kiezen in klas 5 en 6 in overleg met de docent een boek dat 

ze zelf aan moeten schaffen. Lenen mag ook, als het ISBN-nummer maar overeenkomt. 

Tekendoos (klas 1)  

Via het machtigingsformulier krijg je de mogelijkheid om via de school voor €24,80 een tekendoos 

aan te schaffen, met alle toebehoren die de leerling voor de lessen nodig heeft. Alle leerlingen met 

tekenen op hun rooster moeten zelf zorgen voor een doos kleurpotloden met tenminste 12 kleuren, 

van een redelijke kwaliteit. Deze zijn ook voor andere lessen bruikbaar. 



Wiskunde (klas 1 t/m 6) 

Tijdens de lessen wiskunde zijn een geo-driehoek, een passer en een zakrekenmachine nodig, welke 

zelf aan te schaffen zijn. De rekenmachine kan het beste worden aangeschaft na overleg met de 

docent. In de bovenbouw is een grafische rekenmachine nodig. Ook hierbij wordt het aangeraden om 

voor de aanschaf te overleggen met de docent. 

Lichamelijke opvoeding  

Uiteraard is het verstandig om sportkleding aan te trekken tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. 

Denk hierbij aan een paar gymnastiekschoenen, gymnastiekbroek, oranje shirt. Een trainingspak is 

aan te bevelen. Dit alles is zelf aan te schaffen. 

Examenkosten Cambridge Engels en Delf Junior  

Iedere leerling wordt in de 5e klas voorbereid op het examen Cambridge Engels. Daarnaast bereiden 

leerlingen met Frans in hun pakket zich vanaf de vierde klas voor op een dergelijk examen, namelijk 

Delf Junior. Voor leerlingen met Duits in het pakket is er Goethe. Aan de feitelijke deelname aan deze 

examens zijn kosten verbonden. 

Examenkosten Cambridge Engels CAE € 235,- 

Examenkosten Cambridge Engels CPE € 253,- 

Examenkosten Delf Junior € 115,- 

Kosten Certificaat Goethe B2 € 140,- 

Kosten Certificaat Goethe C1 € 160,- 

 

Iedere gymnasiast een eigen device  

Ook een laptop of tablet valt niet onder de definitie van lesmateriaal. Dit komt omdat het apparaat 

de drager van informatie is, maar zelf geen informatie is. De bekostiging van de overheid aan de 

school is niet toereikend om een gratis laptop of tablet aan de leerlingen te verstrekken.  

 

Device aanschaffen via Stedelijk Gymnasium  

Ook onze school maakt, net als andere scholen van OVO Fryslân-Noord, gebruik van een divice bij het 

onderwijs dat wij de leerling aanbieden. Deze scholen gaan ervan uit dat de leerlingen zelf de 

beschikking hebben over een device. Op deze scholen faciliteert OVO Fryslân Noord de ouders op 

voordelige wijze, maar voor eigen rekening, een eigen iPad aan te schaffen. Dit kan alleen via de door 

OVO Fryslân Noord aangewezen webshop.  

Service en informatie  

De school zorgt er met de speciaal ontwikkelde iService voor dat de leerlingen continu gebruik 

kunnen maken van hun iPad. Bij schade of vermissing krijgt de leerling namelijk direct een tijdelijk 

device, totdat het beschadigde device van de leerling is gerepareerd of vervangen. Bij vervanging 

geldt wel een beperkt eigen risico. De ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de geldende 

regeling voor devices op de scholen. Als ouders/verzorgers niet in staat zijn een iPad aan te schaffen, 

probeert OVO Fryslân Noord te helpen bij het zoeken naar een oplossing 

 

 

 


