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VOOR OUDERS EN VERZORGERS
Ouders kunnen een aanmeldingsformulier opvragen bij de basisschool of bij de

administratie van het Northgo College. U kunt het formulier ook downloaden van onze
website. Wilt u het volledig ingevulde formulier s.v.p. voor 1 maart 2018 insturen? Dit
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kan via de basisschool (conform de afspraak met de basisschool) of rechtstreeks naar
het Northgo College.

GO-PROGRAMMA’S

Locker
Alle leerlingen huren op het Northgo College een
locker om waardevolle spullen in op te bergen.
Dit kost € 12,50 per jaar. Eenmalig wordt er bij de
sleuteluitgifte een borg van € 10,- gevraagd.

De Go-Programma’s gaan door bij voldoende
deelnemers.

SCHOOLKOSTEN*

Schoolboeken
De schoolboeken zijn gratis voor alle leerlingen
in het voortgezet onderwijs. De school verzorgt
voor alle leerlingen de boekenpakketten. Wij
zullen u als ouder eenmalig een borg vragen van
€ 100,-. De borg is bedoeld als signaal dat er
zorgvuldig met de boeken omgegaan moet
worden. Deze borg krijgt u aan het einde van de
schoolloopbaan van uw zoon of dochter terug.
Een aantal andere lesmaterialen moet ook voor
eigen kosten aangeschaft worden zoals sportkleding, een rekenmachine, een atlas en
woordenboeken.

Go-Programma
Voor Go-Sport, Go-Expressie en Go-Media &
Design geldt een aanvullende ouderbijdrage
van € 140,- per jaar. Aan technasium zijn in de
brugklas geen kosten verbonden. Voor de tweede
en derde klas technasium is dit € 55,- per jaar. De
aanvullende bijdragen worden gebruikt voor het
inhuren van gekwalificeerde trainers, gastdocenten, accommodaties, materialen en excursies.
Om de kosten laag te houden vragen wij af en
toe hulp van ouders bij deze extra activiteiten.
Cambridge Engels en versterkt talenonderwijs
De kosten voor de (landelijke) examens
Cambridge, Goethe (Duits) en Delf (Frans) zijn
voor rekening van de ouders. De leerlingen doen
deze examens in de bovenbouw. Ook kunnen
voor deze onderdelen van het lesprogramma
extra excursiebijdragen gevraagd worden.

Vrijwillige ouderbijdrage
De school kan niet alle activiteiten bekostigen uit
de vergoeding van het ministerie en daarom
vragen wij van ouders een vrijwillige bijdrage
voor het Schoolfonds. In het schooljaar 2017-2018
was dat € 95,-. Daarnaast wordt een apart bedrag
aan ouders gevraagd voor in het lesprogramma
opgenomen excursies en activiteiten. Per leerjaar
kan dit bedrag verschillen.

iPAD

Leerlingen die kiezen voor het werken met een
iPad schaffen zelf een iPad (minimaal een
iPad2) en beschermhoes aan.
* Via info@northgo-college.nl kunt u het
volledige kostenoverzicht per leerjaar
opvragen.

Volg ons op:

MEER WETEN?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderbouwcoördinatoren
via telefoonnummer (071) 368 18 60, of (071) 368 18 40.
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