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Schoolkosten (2019-2020)
Bij het opmaken ervan zijn we onvoldoende op de hoogte van didactische uitstappen of culturele activiteiten en de prijzen
hiervan voor het komende schooljaar. Is er een overtuigende meerwaarde voor het leerprogramma, dan nemen we die
activiteiten alsnog op in de kalender.

A-stroom*

B-stroom

1e leerjaar

€ 258 à € 325

€ 185

2e leerjaar

€ 290 à € 325

€ 170

Boeken
U bent vrij ze aan te kopen:
1. in de boekhandel van uw keuze;
2. via de boekenfondsservice Iddink:
www.boekenfonds.be
Dit is een systeem van handboeken huren en
werkboeken kopen.
Bestellen doet u via internet met een
schoolcode.
De boeken ontvangt u thuis.
De factuur ontvangt u rechtstreeks van Iddink.
Beschikt u niet over internet dan kunt u dit melden
bij de inschrijving.

ASO*

BSO*

TSO*

3e leerjaar

€ 270 à 340

€ 55 à 240

€ 325 à 350

4e leerjaar

€ 235 à 305

€ 55 à 240

€ 275 à 290

5e leerjaar

€ 225 à 300

€ 120 à 235

€ 135 à 310

6e leerjaar

€ 225 à 290

€ 90 à 145

€ 130 à 300

* De tabellen hierbij bevatten richtprijzen per leerjaar en onderwijsvorm, gebaseerd op de boekenlijsten van het
huidige schooljaar bij maximaal huren, inclusief naslagwerken (atlas, woordenboek) en exclusief cursussen gemaakt
door vakleerkrachten. Er zijn ook verschillen per gekozen studierichting of basisoptie. Bepaalde boeken worden over
meerdere schooljaren gebruikt.

Voor NIEUWE leerlingen bij inschrijving
Via overschrijving of bancontact
Waarborg Xafax sleutel

€ 20,00

Startbedrag voor maaltijden, drankje, T-shirt LO, uitstappen …

€ 20,00
€ 40,00

Totaal

40,00

BE77 4436 7205 8142
KREDBEBB
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9600 RONSE
Inschrijving 2019-2020: naam leerling

Te betalen met elektronische betaalsleutel (XAFAX) in de loop van het schooljaar
€ 4,00

Warme maaltijd

(in de refter te betalen)

Belegd broodje

(vóór 08.20 u. op secretariaat te bestellen uit ruim assortiment)

Drankje

(aan automaat)

€ 3,00
€ 0,80 à € 1,10
ongeveer € 20,00

Rekenmachine 1e graad

(indien aangekocht via de school)

Grafische rekenmachine

(vanaf de 2e graad en indien aangekocht via de school)

ongeveer € 100,00
€ 6,00

T-shirt L.O. met logo van vzw KOR

€ 17,00
+ € 5,00 waarborg

Huur leerlingenkastje (niet verplicht)
Verplichte buitenschoolse activiteiten zoals bijv. jeugdauteurs, toneel, kangoeroewedstrijd,
eendaagse pedagogische en didactische uitstappen ...
De school engageert zich om per schooljaar het maximumbedrag niet te overschrijden.

max. € 125,00

Rekening 1 (oktober-november)
€ 7,00

Planningsagenda (inclusief schoolreglement)
Voorschot fotokopieën

€ 25,00

Zwemmen, inclusief vervoer voor het hele schooljaar (enkel 1e leerjaar)

€ 32,00

Algemeen drukwerk (nieuwsbrieven, uitnodigingen, mededelingen, portkosten …)

max. € 5,00

Sportactiviteiten in de loop van het schooljaar als sportdag, schoolcross, fitness …

max. € 15,00

Voorschot werkstukjes ‘Techniek’ en ‘Technische activiteiten’: 1e graad A-stroom en B-stroom

€ 15,00

Gebruiksvergoeding ringmappen, u-mapjes, bestekmapjes, vervoermap, kladschrift, verf, penselen,
stofjas, veiligheidsbril: 1e graad B-stroom

€ 15,00

Jaarabonnementen – tijdschriften 3e graad ASO/TSO, variërend per tijdschrift
(niet alle tijdschriften zijn verplicht)

€ 15,00 à € 30,00
max. € 50,00

Cursusmateriaal voor vakken waar geen handboek voor is

Rekening 2 (juni)
Eindafrekening fotokopieën - de school engageert zich het maximumbedrag niet te overschrijden
voor de eindafrekening

max. € 60,00

Eindafrekening werkstukjes ‘Techniek’ en ‘Technische activiteiten’: 1e graad A-stroom

max. € 50,00

Eindafrekening werkstukjes ‘Techniek’ en ‘Technische activiteiten’: 1e graad B-stroom

max. € 40,00

Openstaande rekeningen en/of betalingen Xafax-sleutel

*

Specifieke studierichting gebonden kosten
Elektrische installaties BSO
Vanaf 3e leerjaar
Vanaf 4e leerjaar
Vanaf 5e leerjaar
Elektriciteit-Elektronica TSO

Aangeraden

Verplicht

Eigen gereedschap set
Digitaal meettoestel

Werkkledij en veiligheidsbril, USB-stick
Digitaal meettoestel, veiligheidsschoenen,
eigen gereedschap set
Aangepaste werkkledij, digitaal meettoestel
USB-stick

Meerdaagse schoolreizen
Onze school organiseert jaarlijks een aantal meerdaagse schoolreizen. Deelname aan deze reizen is niet verplicht. Voor
leerlingen die niet deelnemen, wordt een vervangende activiteit met verplichte deelname gepland tijdens de schooluren.
De hierna vermelde richtprijzen hebben als enige bedoeling u een idee te geven van de te verwachten kostprijs:
4e jaar € 300,00, 5e jaar € 340,00 en 6e jaar € 600,00. De deelnamekosten worden grotendeels gefactureerd door het
reisagentschap. Een beperkt deel van de kosten wordt door de school aangerekend (voorschotten bij bestelling, bezoeken
die we zelf reserveren en organiseren om commissielonen uit te sparen …).

*

Vormt contante betaling een probleem, dan kan u ook kiezen voor spreiding van betaling. Het volstaat dat u contact
neemt met de directie voor een afspraak. U mag hierbij rekenen op de grootste discretie.
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