
Overige activiteiten 
 
Het Niftarlake College biedt ieder jaar een aantal activiteiten aan zoals excursies, reizen en 
programma’s, waarvoor u uw zoon of dochter tijdens het schooljaar kunt inschrijven. U wordt tijdens 
het schooljaar geïnformeerd over deze activiteiten en de inhoud hiervan.   
Hieronder vindt u een lijst met alle activiteiten die het Niftarlake College tijdens het schooljaar 2016-
2017 aanbiedt. Daarnaast wordt bij iedere activiteit de prijs vermeld. Deze prijs is onder voorbehoud. 
Er kunnen nog wijzigingen optreden. 
 
Voor alle leerlingen 
 
Anglia: 
Op het Niftarlake wordt versterkt onderwijs Engels aangeboden. Er worden trainingen gegeven 
tijdens de lessen. Het traject wordt afgerond door een examen dat door een externe organisatie 
wordt afgenomen. Er bestaan verschillende niveaus waarop examen kan worden gedaan. De bijdrage 
die wij vragen aan de ouders, zijn de examenkosten die in rekening worden gebracht. Indien het 
examen met succes wordt afgerond, krijgt de leerling een diploma dat internationaal is erkend. 
Tijdens de lessen Engels wordt er samen met de docent gekeken naar het niveau van de leerling en 
op welk niveau een examen afgelegd kan worden. Uw zoon of dochter kan bepalen of hij/zij wil 
deelnemen aan het examen. Gedurende het jaar, als de keuze en het niveau bekend zijn, wordt 
alleen bij deelname aan het programma een factuur verzonden voor de kosten van het examen. De 
kosten zijn afhankelijk van het niveau waarin examen wordt afgelegd. De kosten variëren van € 37,50 
tot € 83,50 (prijspeil 2015-2016).  
 
Mission Olympic: 
Het Niftarlake doet jaarlijks mee aan een nationale sportcompetitie tussen veel scholen binnen het 
voortgezet onderwijs. Het programma heet “Mission Olympic”. Uw zoon of dochter wordt hierover 
op school geïnformeerd. Daarna heeft uw zoon of dochter de keuze om deel te nemen aan dit 
sportprogramma. Dit programma vindt plaats naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding. 
Binnen het programma kunnen verschillende sporten worden beoefend zoals veldlopen, veldhockey, 
zwemmen, voetbal, basketbal etc. De voorrondes vinden plaats op school. Daarvoor vragen wij de 
ouders een kleine bijdrage voor materiaal en begeleiding. Bij kwalificatie na de voorrondes, zal het 
Niftarlake regionaal uitkomen tegen een aantal scholen, waarna de finale plaatsvindt in Amsterdam 
in o.a. de Arena. Voor de regionale wedstrijden en de finale wordt een bijdrage gevraagd aan de 
ouders. Dit bedrag hoeft dus alleen te worden betaald bij deelname aan de regionale en nationale 
rondes. Wij vragen een bijdrage aan de ouders voor het vervoer, het materiaal en de begeleiding. Er 
zal de ouders alleen om kosten worden gevraagd, indien er ook daadwerkelijk kosten worden 
gemaakt voor vervoer of de huur van faciliteiten elders. U wordt hiervan tevoren over geïnformeerd. 
 
Discoavonden: 
Ieder jaar worden er kaartjes verkocht op school, als er een discoavond wordt georganiseerd (op 
school of op een externe locatie). Er bestaan 2 disco’s per jaar. De kosten voor de entree van een 
disco liggen rond de € 10,00.  
  
 
Voor leerlingen uit Havo 4  
 
Werkweek: 
De werkweek van Havo 4 vindt plaats op de Waddenzee. Er worden verschillende zeilschepen met 
bemanning gehuurd, waarmee iedere dag mooie tochten worden gemaakt. Het vervoer naar de 



bestemming vindt plaats met de bus. 
De kosten voor de werkweek bedragen € 200,-.  
  
Voor alle eindexamenleerlingen 
 
Eindexamengala: 
Voor (en door) alle eindexamenkandidaten wordt een afsluitend feest georganiseerd op een locatie 
buiten de school. Voor deelname aan het gala kan uw zoon of dochter kan een kaartje kopen op 
school later in het jaar. De kosten voor de toegang tot het gala bedragen ongeveer € 15,-.  
 
Voor leerlingen uit Mavo 2 en Havo 3 
 
Uitwisseling: 
In Mavo 2 en Havo 3 vormen internationalisering en uitwisselingen een belangrijk deel van het 
curriculum. Dit onderdeel zorgt ervoor dat leerlingen leren samenwerken met 
leerlingen/leeftijdsgenoten over de grenzen binnen Europa. Het versterkt o.a. de talenkennis Engels, 
Duits en Frans, de motivatie binnen de lessen maar ook het intercultureel bewustzijn en algemene 
ontwikkeling. Andere vaardigheden die onze leerlingen tijdens internationale uitwisselingen leren 
zijn een grotere zelfverzekerdheid en zelfstandigheid. Op deze manier willen wij leerlingen een 
onvergetelijke ervaring meegeven die hen helpt in hun groei naar volwassenheid. De bestemmingen 
van beide uitwisselingsprojecten worden gedurende het jaar bekend gemaakt. De duur van de 
uitwisseling is 2 weken. De kosten voor de uitwisseling bedragen € 350,- (genoemde kosten zijn een 
inschatting. De kosten kunnen wijzigen.).  
 
Voor leerlingen uit Atheneum 3 en 4 
 
Uitwisseling: 
In Atheneum 3 en 4 vormen internationalisering en uitwisselingen een belangrijk deel van het 
curriculum. Dit onderdeel zorgt ervoor dat leerlingen leren samenwerken met 
leerlingen/leeftijdsgenoten over de grenzen binnen Europa. Het versterkt o.a. de talenkennis Engels, 
Duits en Frans, de motivatie binnen de lessen maar ook het intercultureel bewustzijn en algemene 
ontwikkeling. Andere vaardigheden die onze leerlingen tijdens internationale uitwisselingen leren 
zijn een grotere zelfverzekerdheid en zelfstandigheid. Op deze manier willen wij leerlingen een 
onvergetelijke ervaring meegeven die hen helpt in hun groei naar volwassenheid. De duur van de 
uitwisseling is 1 week. In Atheneum 3 zal de uitwisseling plaatsvinden met een school in Duitsland en 
Polen, in Atheneum 4 met een school in Hongarije. De kosten voor de uitwisseling met Hongarije 
bedragen € 350,-, de uitwisseling met Duitsland: € 175,-, de uitwisseling met Polen: € 300,- (alle 
genoemde kosten zijn een inschatting o.b.v. het verleden. De kosten kunnen wijzigen). 
 
Voor leerlingen uit Havo 5 en Atheneum 6 
 
Psychologie: 
In Havo 5 en Atheneum 6 wordt een cursus Psychologie aangeboden. Leerlingen moeten zich hier in 
het begin van het cursusjaar voor opgeven. De prijs van deze cursus is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. De kosten worden verdeeld over het aantal deelnemers. Het vak wordt gegeven voor 
1 lesuur per week door een van onze eigen docenten. De kosten bedragen ongeveer € 125,-. 
 
Voor leerlingen uit Mavo 4, Havo 5 en Atheneum 6 
 
Wintersportreis:  
In februari vindt er een wintersportreis plaats. Deze reis vindt plaats in de voorjaarsvakantie en duurt 
een week. Het doel van deze reis is sport en ontspanning en wordt georganiseerd door een aantal 



docenten lichamelijke oefening. De kosten voor deze reis bedragen € 500,- (incl. reis, verblijf, huur 
materiaal, lessen en skipas). Er kan ook geboekt worden zonder materiaal. De prijs is dan lager. 
 
Voor leerlingen uit Atheneum 5 
 
Werkweek: 
Voor leerlingen in Atheneum 5 wordt een werkweek naar Florence georganiseerd. De werkweek 
duurt 4 dagen en de leerlingen verblijven in een vakantiehuisje vlakbij Florence. Tijdens de werkweek 
wordt ook een bezoek gebracht aan Pisa. De werkweek staat in het teken van kunst en cultuur die de 
stad Florence te bieden heeft. De kosten voor deze werkweek bedragen € 350,-.    

 


