
Benodigdheden  (*1) prijs Activiteiten prijs

gehuurde handboeken + aankoop werkboeken + cursus v/d leerkracht 275,00 sportdag 15,00
schoolgerief (agenda, rapportmapje, cursusblok, pasje e.d.) 15,00 excursies/activiteiten 55,00
drukwerk  (aan 0,05€  per zw/wit kopie) 38,00
sportkledij 22,00
teken- en schildermateriaal 40,00
materiaal Techniek (flexlight, windgenerator, lesrooster…) 17,00
projecten STEM en TAAL 8,00
chromebook   
                       ⁰ aankoop   =

TOTAAL 415,00
met aankoop chromebook     785,00 TOTAAL 70,00

huur en waarborg locker 30,00 refterverbruik (4 dagen / week) 57,00
klasfoto 3,50 olympiade 3,00
boektoppers 18,00
boeken: Didelez 25,00
rugzakhoes 1,50
collegesweater 18,00
herbruikbare drinkfles 9,00
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(*1)  De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken.  Deze uitgaven hoeven niet altijd in de 
school te gebeuren.  Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht, vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs. 

Deze modellijst maakt een onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven.

Daar waar het schoolbestuur de prijzen vooraf kent,  worden deze ook op de lijst vermeld.

° Chromebook: Als ouder betaalt u 10 euro per maand zodat uw kind een Acer Spin ter zijner beschikking heeft. Als de budgetten voor de Digisprong worden vrijgemaakt door de overheid, herbekijken we dit 
plaatje en kunnen deze chromebooks worden aangekocht door de school en krijgt uw kind de Chromebook ter beschikking. Wij hebben beslist niet te wachten op deze gelden om de vernieuwing in ons onderwijs 
door te voeren.

Voor sommige items zijn de prijzen niet vooraf te bepalen.  Het blijft dus te allen tijde een raming.

                           Kostenraming volledig schooljaar

                                   Onder voorbehoud van wijzigingen zijn dit de voorziene uitgaven voor het komende schooljaar (2021-22) voor het 1ste jaar.

Prijslijst 
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° huurkoop =  10€ per maand
° aankoop   = 370€


