
Overzicht te verwachten schoolkosten HLML TTO over het schooljaar 

2021-2022 
 
Onderstaand treft u een financieel overzicht per jaarlaag en studie aan. Op deze manier heeft u een 
overzicht over de te verwachten kosten voor het schooljaar 2021-2022.  
 
TTO-bijdrage 
Het tweetalig onderwijs is een extra aanbod dat afhankelijk is van de TTO-bijdrage. Het is een 
collectief aanbod dat voor een klas, jaarlaag of schoolbreed georganiseerd wordt, daaronder vallen 
o.a. de extra lessen Engels, kosten voor het IB-examen/FCE examen, Immersion camp (brugklas), 
verplichte cursussen en lidmaatschappen. Onder de TTO-bijdrage vallen niet de 
werkweken/schoolreizen. Deze bijdragen worden apart in rekening gebracht. Indien de inkomsten uit 
de ouderbijdragen onvoldoende zijn om het aanbod te kunnen financieren kunnen activiteiten of 
programma’s mogelijk collectief niet doorgaan. We hebben een regeling voor het geval dat ouders 
de ouderbijdrage niet direct  betalen. Hierbij kunt u denken aan de mogelijkheid tot gespreid 
betalen. 
Het is ons doel dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan ons programma. Wij gaan ervan uit dat dit 
doel wordt gedeeld door alle ouders. 
 
Algemene schoolbijdrage*  

Als school vragen wij aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage voor extra’s die niet door het 
ministerie worden vergoed. Die bijdrage is 61 euro. De bijdrage is wettelijk niet verplicht, maar we 
doen een dringend beroep op ouders om het bedrag te betalen. Jaarlijks stelt de school de hoogte 
van het bedrag vast en hoe het besteed wordt. Dat gebeurt in overleg de oudergeleding in de 
Medezeggenschapsraad. 
 

Bijdrage ouderraad 
De Ouderraad vraagt de ouders een vrijwillige bijdrage van € 12,50. Uit deze bijdrage worden o.a. de 
kosten betaald voor de thema-avond voor ouders, een bijdrage aan speciale activiteiten zoals de 
diploma-uitreiking, de lesmarathon, broodje gezond-dag, fruit bij sportdagen en nog veel andere 
feestelijke activiteiten voor de leerlingen.  
 

Digitaal betalingssysteem 
Het Haarlemmermeer Lyceum werkt met een digitaal betalingssysteem voor het verwerken van 
betalingen aan school. Dit geeft u de mogelijkheid om direct betalingen via iDEAL af te handelen. De 
mail zal afkomstig zijn van WisCollect. 
 

Betalingsregeling / Financiële ondersteuning 

Het HLML kent een betalingsregeling in termijnen, zo kunnen betalingen boven de € 130,00 kunnen 

in 2 termijnen worden voldaan, maar ook maatwerk kan indien dat nodig is. Neem u daarvoor 

contact op met de administratie via mailadres wiscollect@haarlemmermeerlyceum.nl.  

 

Wanneer u door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat bent de gevraagde bijdrage schoolkosten te 

betalen zijn er mogelijkheden om uw kind(eren) toch gebruik te laten maken van extra voorzieningen 

en faciliteiten: 

• Onder voorwaarden, kunt u een tegemoetkoming schoolkosten aanvragen bij de gemeente waar 
u woont. De regeling kan per gemeente verschillen. 
Kindpakket - Gemeente Haarlemmermeer. 

• Naast bovengenoemde regelingen zijn er ook landelijke regelingen waarvoor u mogelijk in 
aanmerking kunt komen. Deze zijn onder meer te vinden op 
https://www.nibud.nl/consumenten/tegemoetkomingen-in-schoolkosten/ 

 

mailto:wiscollect@haarlemmermeerlyceum.nl
https://haarlemmermeergemeente.nl/kindpakket
https://www.nibud.nl/consumenten/tegemoetkomingen-in-schoolkosten/


De bedragen die voor schoolactiviteiten en schoolreizen zijn genoemd baseren zich op prijzen die 

voor de COVID-19-crisis golden. Door de crisis kunnen schoolactiviteiten en reizen duurder zijn dan 

wij hebben verwacht. Deze bedragen zijn dus aangeduid als “circa” bedragen. De schoolleiding 

behoudt zich het recht voor, gedurende het schooljaar wijzigingen/aanvullingen in de kosten aan te 

brengen. 

 

1 TTO (Mavo/Havo/Vwo) BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

TTO-bijdrage € 300,00 
 

 2 termijnen mogelijk 
(€ 150,00 / € 150,00) 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50    1 termijn 

Woordenboek Nederlands 
(pocket / gebonden) 

ca. € 15,00 / € 35,00 zelf aanschaffen (eenmalig)  

Woordenboeken Frans 
(Van Dale pocket) 

ca. € 15,00 per stuk zelf aanschaffen (eenmalig)  

Woordenboeken Engels 
(Van Dale pocket) 

ca. € 15,00 per stuk zelf aanschaffen (eenmalig)  

Rekenmachine 
(onderbouw) 

ca. € 15,00 zelf aanschaffen (eenmalig)  

Eén schoolactiviteit € 25,004/6 binnen de TTO- bijdrage  

Immersioncamp € 120,004/6 binnen de TTO- bijdrage  

 

2 TTO (Mavo/Havo/Vwo) BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

TTO-bijdrage € 300,00   2 termijnen mogelijk 
(€ 150,00 / € 150,00) 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Woordenboeken Duits 
(Van Dale pocket) 

ca. € 15,00 per stuk zelf aanschaffen (eenmalig)  

Eén schoolactiviteit € 25,004/6 binnen de TTO- bijdrage  

Schoolreis ca. € 400,004/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

 

3 TTO (Mavo) BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

TTO-bijdrage € 300,00  2 termijnen mogelijk 
(€ 150,00 / € 150,00) 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00   1 termijn 

Kluishuur € 15,00  niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Eén schoolactiviteit €25,004/6 binnen de TTO- bijdrage  

Schoolreis ca. € 400,004/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

 

  



3 TTO (Havo/Vwo) BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

TTO-bijdrage € 300,00  2 termijnen mogelijk 
(€ 150,00 / € 150,00) 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00   1 termijn 

Kluishuur € 15,00  niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Eén schoolactiviteit € 25,004/6 binnen de TTO bijdrage  

Schoolreis ca. € 400,004/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

 

4 Mavo TTO BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

TTO-bijdrage € 300,00   2 termijnen mogelijk 
(€ 150,00 / € 150,00) 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Cambridge First Certificate 
English (FCE) 

ca. € 300,00 binnen de TTO-bijdrage  

Eén schoolactiviteit € 25,004/6 binnen de TTO bijdrage  

 

4 Mavo BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

TTO-bijdrage € 300,00   2 termijnen mogelijk 
(€ 150,00 / € 150,00) 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Cambridge First Certificate 
English (FCE) 

ca. € 300,00 verplichte bijdrage bij 
aanmelding 

1 termijn 

Eén schoolactiviteit € 25,004/6 binnen de TTO bijdrage  

 

4 Havo BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Grafische rekenmachine 
(bovenbouw) 

ca. € 120,00 zelf aanschaffen (eenmalig)  

Eén schoolactiviteit € 25,004/6  1 termijn 

Schoolreis Indonesië ca. € 1.200,005/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

Schoolreis China ca. € 1.300,005/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

Schoolreis Europese stad  niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

 
  



4 Havo TTO BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

TTO-bijdrage (IB) € 300,00   2 termijnen mogelijk 
(€ 150,00 / € 150,00) 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Cambridge Certificate 
English 

ca. € 300,00 verplichte bijdrage bij 
aanmelding 

1 termijn 

Grafische rekenmachine 
(bovenbouw) 

ca. € 120,00 zelf aanschaffen (eenmalig)  

Eén schoolactiviteit € 25,004/6 binnen de TTO bijdrage  

Schoolreis Indonesië ca. € 1.200,005/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

Schoolreis China ca. € 1.300,005/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

Schoolreis Europese stad  niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

 

4 Vwo TTO BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

    

TTO-bijdrage (IB) € 300,00   2 termijnen mogelijk 
(€ 150,00 / € 150,00) 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Grafische rekenmachine 
(bovenbouw) 

ca. € 120,00 zelf aanschaffen (eenmalig)  

Eén schoolactiviteit € 25,004/6 binnen de TTO bijdrage  

Schoolreis Indonesië ca. € 1.200,005/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

Schoolreis China ca. € 1.300,005/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

Schoolreis Europese stad  niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

 

5 Havo BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Cambridge Certificate 
English 

ca. € 300,00 verplichte bijdrage bij 
aanmelding 

1 termijn 

Eén schoolactiviteit € 25,004/6  1 termijn 

5 Havo TTO BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

TTO-bijdrage (IB) € 300,00   2 termijnen mogelijk 
(€ 150,00 / € 150,00) 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Cambridge Certificate 
English 

ca. € 300,00 verplichte bijdrage bij 
aanmelding 

1 termijn 

IB-English Certificate ca. € 250,00 binnen de TTO-bijdrage  

Eén schoolactiviteit € 25,004/6 binnen de TTO bijdrage  



 

5 Vwo BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Cambridge Certificate 
English 

ca. € 300,00 verplichte bijdrage bij 
aanmelding 

1 termijn 

Eén schoolactiviteit € 25,004/6  1 termijn 

Schoolreis Indonesië ca. € 1.200,005/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

Schoolreis China ca. € 1.300,005/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

Schoolreis Griekenland  niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

 

5 Vwo TTO BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

TTO-bijdrage (IB) € 300,00   2 termijnen mogelijk 
(€ 150,00 / € 150,00) 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Cambridge Certificate 
English 

ca. € 300,00 verplichte bijdrage bij 
aanmelding 

1 termijn 

Eén schoolactiviteit € 25,004/6 binnen de TTO bijdrage  

Schoolreis Indonesië ca. € 1.200,005/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

Schoolreis China ca. € 1.300,005/6/7 niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

Schoolreis Griekenland  niet in TTO-bijdrage 2 termijnen 

 

6 Vwo BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Cambridge Certificate 
English 

ca. € 300,00 verplichte bijdrage bij 
aanmelding 

1 termijn 

Eén schoolactiviteit € 25,004/6  1 termijn 

 

6 Vwo TTO BdC 
Omschrijving Kosten per leerling  Termijnen 

TTO-bijdrage (IB) € 300,00  2 termijnen mogelijk 
(€ 150,00 / € 150,00) 

LOOT-bijdrage1 € 130,00  1 termijn 

Prospect-bijdrage2 € 50,00  1 termijn 

Schoolbijdrage  € 61,00  1 termijn 

Kluishuur € 15,00 niet betalen is geen kluis 1 termijn 

Ouderbijdrage  € 12,50  1 termijn 

Cambridge Advanced 
Certificate (FCE, CAE) 

ca. € 300,00 verplichte bijdrage bij 
aanmelding 

1 termijn 

IB-English Certificate ca. € 250,00 binnen de TTO-bijdrage  

Eén schoolactiviteit € 25,004/6 binnen de TTO bijdrage  

 

  



Optionele examens 
Examen Kosten per Examen 

Cambridge Advanced Certificate (CAE) ca. € 300,00 

 

Overige kosten 
Onderdeel Kosten per stuk 

(Reis)kosten die te maken hebben met het 
werkstuk, profielwerkstuk, sectorwerkstuk, 
praktische opdrachten, open dagen, 
meeloopdagen en proef- studeren etc. zijn voor 
eigen rekening. 

Afhankelijk van het vervoer en de afstand, de 
eventuele entree, deelnamekosten en de omvang van 
het werkstuk en opdracht. 

(Reis-/verblijf)kosten die te maken hebben met 
debatwedstrijden, bezoek congressen, 
tentoonstellingen (bijv. TTO mini UN etc.) zijn voor 
eigen rekening. 

Afhankelijk van het vervoer en de afstand, de 
eventuele entree en deelnamekosten. 

Facultatieve excursies die buiten het curriculum 
worden georganiseerd 

Afhankelijk van het vervoer en de afstand, de 
eventuele entree en deelnamekosten. 

Vervanging schoolpas € 10,00 (per pas) 

Kopiëren en printen ca. € 0,05 (per kopie / print A4 zwart/wit) 
ca. € 0,10 (dubbelzijig per kopie / print A4 zwart/wit) 
ca. € 0,07 (per kopie / print A3 zwart/wit) 
ca. € 0,14 (dubbelzijdig per kopie / print A3 zwart/wit) 
ca. € 0,15 (per kopie / print A4 kleur) 
ca. € 0,30 (dubbelzijdig per kopie / print A4 kleur) 
ca. € 0,30 (per kopie / print A3 kleur) 
ca. € 0,60 (dubbelzijdig per kopie / print A3 kleur) 

Schoolfoto's ca. € 15,00 (afhankelijk van de bestelling) 

Mentoruitje ca. € 15,00 

Eindejaarsactiviteit ca. € 20,00 

Schoolfeesten / Examengala ca. € 15,00 t/m 25,00 

 
 

(Tussentijdse) instroom in leerjaren 2 en hoger 
 

• Indien een leerling van het Haarlemmermeer Lyceum Dalton naar het Mavo TTO Haarlemmermeer Lyceum 

overstapt moeten de bedragen voor het Cambridge First Certificate English (FCE) nog volledig worden 

betaald. Ook is een (aangepaste) TTO-bijdrage van toepassing.  

• Indien een leerling instroomt in klas 2 of hoger moeten de diverse woordenboeken en rekenmachine, 

indien niet in bezit, alsnog worden aangeschaft. 

 

* Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 

 
 Omschrijving Per leerling 

CJP-pas €       10,00 

(Buiten)Schoolse activiteiten  €       42,50  

Kerstontbijt  €         1,50  

Kopieerkosten   €         5,00  

Solidariteitstoeslag €         2,00 

Totaal €       61,00 

 

 

 

 

 



 
1 LOOT-bijdrage is de bijdrage voor aangemelde topsportleerlingen.  
2 Prospect-bijdrage is de bijdrage voor aangemelde prospect-leerlingen, dat zijn leerlingen dit dicht tegen de LOOT-status 
aan zitten. 
3 mits vwo 
4 De ouders/verzorgers moeten (indien zij dat wensen) zelf een annulerings-  en/of een aanvullende reisverzekering 
afsluiten (niet alle kosten worden gedekt).  
Voor de skireis is een reisverzekering met ski-/snowboarddekking noodzakelijk. 
5 Voor reizen buiten Europa moeten de ouders/verzorgers zelf een reis- annuleringsverzekering en ziektekostenverzekering 
met werelddekking afsluiten. 
6 Dit bedrag kan door epidemieën, pandemieën en besmettelijke ziekten hoger uitvallen. In dat geval zal aan de 
ouders/verzorgers een extra bijdrage worden gevraagd. 
7 Kosten voor een visum / medische / overige verklaring ect. zijn voor kosten van de ouders/verzorgers. 

 


