
 

Lestarieven schooljaar 2020/2021 
 

NTC School De Boomkikker, Costa Rica 
 
Reguliere lessen: 
 Lesduur 1ste semester 

(augustus – december) 
2de semester 

(januari – juni) 
Totaal 

Reguliere lessen 2,5 uur $400,- $500,- $900,- 
Met bijdrage van werkgever 2,5 uur $600,- $750,- $1350,- 
Peutergroep 2 uur $350,- $450,- $800,- 
 
Virtuele lessen (voor R3 en kinderen buiten de Centrale Vallei): 
 Lesduur Per semester 
R3 groep 1 uur $240,- 
 1,5 uur $350,- 
Privélessen virtueel 1 uur $500,- 
 1,5 uur $725,- 
Semi-privé les virtueel 1,5 uur $450,- 
 
Privé lessen: 
 Lesduur Per semester Kosten losse lessen 
Privéles 1 uur $550,- $33,- per les 
 1,5 uur $800,- $48,- per les 
Semi-privé les (2 leerlingen)* 1,5 uur $450,- $27,- per les 
* Prijs per leerling 
 
Een eventueel derde kind krijgt een korting van 10% en een vierde kind 20%.  
De eerste termijn dient vóór 1 augustus 2020 overgeboekt te zijn en de tweede termijn vóór 10 januari 
2021. 
 
Extra’s 
 Kosten 
Alleen deelname cultuurdagen en kamp $100,- 
Examen CNaVT $100,- 
 
Seatrade beurs 
Voor de groepslessen heeft De Boomkikker dit jaar weer, in samenwerking met Seatrade, een beurs ter 
beschikking gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester (Jelle Hettinga, 
nl.school.cr@gmail.com). 
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Volwassenenonderwijs 
 
De tarieven voor het volwassenenonderwijs zijn (per persoon): 
 
 Lesduur Aantal lessen Kosten Kosten losse lessen 
Reguliere lessen 1,5 uur 8 $175,- - 
Boomkikker ouders 1,5 uur 8 $150,- - 
Privéles 1 uur 8 $250,- $35,- per les 
Semi-privé les (2 leerlingen) 1,5 uur 6 $175,- $33,- per les 
 

Betalingsgegevens 
 
USD 
Rekeningnummer BAC: 927097774 
IBAN: CR50010200009270977740 
T.n.v. Stichting NTC De Boomkikker, cédula: 3-013-679984 
 
CRC 
Rekeningnummer BAC: 927097766  
IBAN: CR54010200009270977668 
T.n.v. Stichting NTC De Boomkikker, cédula: 3-013-679984 
 
EURO 
ABN rekening NL14ABNA0419068147 
BIC code: ABNANL2A 
T.n.v. NTC School De Boomkikker 
 
Gaarne de naam van de leerling vermelden en bevestiging sturen naar nl.school.cr@gmail.com. 
 
Betalen in ander valuta? 
Voor het eerste semester hanteren we een wisselkoers van ₡560 per US$ en €0,90 per US$. 
De wisselkoersen voor het tweede semester worden in december vastgesteld. 
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