BIJDRAGELIJSTEN
KOSTEN PER KLAS 2020-2021
Klas: 3EC
1. Te betalen aan de school voor het huren van leerboeken, het gebruik van digitaal lesmateriaal, de aankoop van werkbladen en/of -schriften,
de kopieën en andere.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, atlas, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften) en
gebruik digitaal lesmateriaal, vb: bordboeken, ...)

€ 51,00

* Gebruik sportinfrastructuur

€ 7,50

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…)

€ 60,00

* waarborg nieuwe lln

€ 25,00

* Aankoop T-shirt LO

€ 12,50

* Werkschriften (aan te kopen)
Frans

Quartier Français 3

€ 23,00

Engels

New contact 2

€ 18,50

Aardrijkskunde

Polaris 3

€ 20,15

Boekhouden

Optimum 2.1 boekhouden

€ 22,80

Geschiedenis

Pionier 3

€ 19,90

*Onder voorbehoud van levering door de betrokken uitgeverij en de beschikbaarheid v/h werkschrift (wegens nieuwe leerplannen)
GWP Ronse

TOTAAL te betalen voor aanvang van het schooljaar

€ 130,00

€ 390,35

2. Te betalen aan de school doorheen het schooljaar voor culturele - didactische - pedagogische uitstappen en/of activiteiten indien deze
worden ingericht. (Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen alternatieve activiteiten georganiseerd worden)
Uitstap VRT

€ 20,00

LEMO-testen (GOK)

€ 1,00

ILD

€ 8,00

Schoolvoorstelling toneel geschiedenis

€ 5,00

Uitstap geschiedenis

€ 8,00

Projectweek (VOET)

€ 80,00

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik
Keuze/flex
TOTAAL

€ 1,00
€ 20,00
€ 143,00

3. Te voorzien voor materiaal, maar de aanschaf ervan dient u zelf te regelen. We geven alvast een richtprijs. Indien u reeds over het materiaal
beschikt (vorig schooljaar, van broer of zus,…) en dit materiaal nog in goede staat is, dient u uiteraard geen nieuwe aankoop te doen.
Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College

€ 30,00

BIJDRAGELIJSTEN
KOSTEN PER KLAS 2020-2021
Klas: 3HAN
1. Te betalen aan de school voor het huren van leerboeken, het gebruik van digitaal lesmateriaal, de aankoop van werkbladen en/of -schriften,
de kopieën en andere.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, atlas, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften) en
gebruik digitaal lesmateriaal, vb: bordboeken, virtual lab, ...)

€ 17,00

* Gebruik sportinfrastructuur

€ 7,50

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…)

€ 60,00

* waarborg nieuwe lln

€ 25,00

* Aankoop T-shirt LO

€ 12,50

* Werkschriften (aan te kopen)
Frans

Quartier Français 3

€ 22,00

Engels

Track'N Trace 3

€ 27,75

Aardrijkskunde
Boekhouden
Frans
Natuurwet.

Polaris 3
Optimum 2.1 Boekhouden

€ 20,15
€ 22,80

Mistral 3T

€ 20,00

Elementair 3.1

€ 18,30

Geschiedenis

Pionier 3

€ 19,90

Kantoortechn.

Code kassatrainer volledig (code in de klas)

€ 16,50

Dactylo

Typ Top 1

€ 18,90

*Onder voorbehoud van levering door de betrokken uitgeverij en de beschikbaarheid v/h werkschrift (wegens nieuwe leerplannen)
GWP Ronse

TOTAAL te betalen voor aanvang van het schooljaar

€ 130,00

€ 438,30

2. Te betalen aan de school doorheen het schooljaar voor culturele - didactische - pedagogische uitstappen en/of activiteiten indien deze
worden ingericht. (Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen alternatieve activiteiten georganiseerd worden)
Uitstap Antwerpen (basisvorming)

€ 25,00

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik

€ 1,00

ILD

€ 8,00

LEMO-testen (GOK)

€ 1,00

Schoolvoorstelling toneel geschiedenis

€ 5,00

Projectweek VOET
Keuzevakken 2de graad
TOTAAL

€ 80,00
€ 20,00
€ 140,00

3. Te voorzien voor materiaal, maar de aanschaf ervan dient u zelf te regelen. We geven alvast een richtprijs. Indien u reeds over het materiaal
beschikt (vorig schooljaar, van broer of zus,…) en dit materiaal nog in goede staat is, dient u uiteraard geen nieuwe aankoop te doen.
Oortjes die inplugbaar zijn (voor lessen dactylografie en toegepaste informatica)
Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College

€ 5,00
€ 30,00

BIJDRAGELIJSTEN
KOSTEN PER KLAS 2020-2021
Klas: 3HW
1. Te betalen aan de school voor het huren van leerboeken, het gebruik van digitaal lesmateriaal, de aankoop van werkbladen en/of -schriften,
de kopieën en andere.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, atlas, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften) en
gebruik digitaal lesmateriaal, vb: bordboeken, … )

€ 51,00

* Gebruik sportinfrastructuur

€ 7,50

* waarborg nieuwe lln

€ 25,00

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…)

€ 60,00

* Aankoop T-shirt LO

€ 12,50

* Werkschriften (aan te kopen)
Frans

Quartier Français 3

€ 23,00

Engels

New contact 2

€ 18,50

Aardrijkskunde

Polaris 3

€ 20,15

Geschiedenis

Pionier 3

€ 19,90

Cultuurwet.

Socius 3 cultuurwet.

€ 22,65

Gedragswet.

Socius 3 gedragswet.

€ 24,65

*Onder voorbehoud van levering door de betrokken uitgeverij en de beschikbaarheid v/h werkschrift (wegens nieuwe leerplannen)

GWP Ronse

TOTAAL te betalen voor aanvang van het schooljaar

€ 130,00

€ 414,85

2. Te betalen aan de school doorheen het schooljaar voor culturele - didactische - pedagogische uitstappen en/of activiteiten indien deze
worden ingericht. (Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen alternatieve activiteiten georganiseerd worden)
LEMO-testen (GOK)

€ 1,00

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik

€ 1,00

ILD

€ 8,00

Schoolvoorstelling toneel geschiedenis

€ 5,00

Keuzevakken 2de graad

€ 20,00

Projectweek (VOET)

€ 80,00

TOTAAL

€ 115,00

3. Te voorzien voor materiaal, maar de aanschaf ervan dient u zelf te regelen. We geven alvast een richtprijs. Indien u reeds over het materiaal
beschikt (vorig schooljaar, van broer of zus,…) en dit materiaal nog in goede staat is, dient u uiteraard geen nieuwe aankoop te doen.
Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special college

€ 30,00

BIJDRAGELIJSTEN
KOSTEN PER KLAS 2020-2021
Klas: 3LAT
1. Te betalen aan de school voor het huren van leerboeken, het gebruik van digitaal lesmateriaal, de aankoop van werkbladen en/of -schriften,
de kopieën en andere.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, atlas, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften) en
gebruik digitaal lesmateriaal, vb: bordboeken, ...)

€ 53,72

* Gebruik sportinfrastructuur

€ 7,50

* waarborg nieuwe lln

€ 25,00

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…)

€ 60,00

* Aankoop T-shirt LO

€ 12,50

* Werkschriften (aan te kopen)
Frans

Quartier Français 3

€ 23,00

Engels

New contact 2

€ 18,50

NCZ

Digitaal magazine Prik

€ 1,00

Aardrijkskunde

Polaris 3

€ 20,15

Geschiedenis

Pionier 3

€ 19,90

*Onder voorbehoud van levering door de betrokken uitgeverij en de beschikbaarheid v/h werkschrift (wegens nieuwe leerplannen)
GWP Ronse

TOTAAL te betalen voor aangvang schooljaar

€ 130,00

€ 371,27

2. Te betalen aan de school doorheen het schooljaar voor culturele - didactische - pedagogische uitstappen en/of activiteiten indien deze
worden ingericht. (Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen alternatieve activiteiten georganiseerd worden)
LEMO-testen (GOK)

€ 1,00

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik

€ 1,00

ILD

€ 8,00

Schoolvoorstelling toneel geschiedenis

€ 5,00

Uitstap geschiedenis

€ 8,00

Projectweek (VOET)

€ 80,00

Keuze/flex
TOTAAL

€ 20,00
€ 123,00

3. Te voorzien voor materiaal, maar de aanschaf ervan dient u zelf te regelen. We geven alvast een richtprijs. Indien u reeds over het materiaal
beschikt (vorig schooljaar, van broer of zus,…) en dit materiaal nog in goede staat is, dient u uiteraard geen nieuwe aankoop te doen.
Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College

€ 30,00

BIJDRAGELIJSTEN
KOSTEN PER KLAS 2020-2021
Klas: 3LS
1. Te betalen aan de school voor het huren van leerboeken, het gebruik van digitaal lesmateriaal, de aankoop van werkbladen en/of -schriften,
de kopieën en andere.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, atlas, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften) en
gebruik digitaal lesmateriaal, vb: bordboeken, ...)

€ 40,44

* IXZO

€ 4,00

* Gebruik sportinfrastructuur

€ 45,00

* Zwemgeld

€ 40,00

* waarborg nieuwe lln

€ 25,00

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…)

€ 60,00

* Basispakket sportuitrusting (2 T-shirts, short, sweater hooded, rugzak)

€ 85,00

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Ned. T3

€ 22,00

Track'N Trace 3

€ 27,75

Engels
Aardrijkskunde

Polaris 3

Frans
Geschiedenis

Mistral 3T
Pionier 3

€ 20,15
€ 20,00
€ 19,90

*Onder voorbehoud van levering door de betrokken uitgeverij en de beschikbaarheid v/h werkschrift (wegens nieuwe leerplannen)
* Gwp Tongerlo

TOTAAL te betalen voor aanvang van het schooljaar

€ 140,00

€ 549,24

2. Te betalen aan de school doorheen het schooljaar voor culturele - didactische - pedagogische uitstappen en/of activiteiten indien deze
worden ingericht. (Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen alternatieve activiteiten georganiseerd worden)
Uitstap Antwerpen (basisvorming)

€ 25,00

ILD

€ 8,00

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik

€ 1,00

LEMO-testen (GOK)

€ 1,00

Schoolvoorstelling toneel geschiedenis

€ 5,00

Projectweek VOET

€ 80,00

Keuze/flex

€ 20,00

Keuzesport tennis

€ 35,00

Keuzesport voetbal - teamkledij

€ 21,50

Onthaaldagen/sportscreening Tongerlo

€ 140,00

TOTAAL

€ 336,50

3. Te voorzien voor materiaal, maar de aanschaf ervan dient u zelf te regelen. We geven alvast een richtprijs. Indien u reeds over het materiaal
beschikt (vorig schooljaar, van broer of zus,…) en dit materiaal nog in goede staat is, dient u uiteraard geen nieuwe aankoop te doen.
Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College

€ 30,00

BIJDRAGELIJSTEN
KOSTEN PER KLAS 2020-2021
Klas: 3SW
1. Te betalen aan de school voor het huren van leerboeken, het gebruik van digitaal lesmateriaal, de aankoop van werkbladen en/of -schriften,
de kopieën en andere.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, atlas, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften) en
gebruik digitaal lesmateriaal, vb: bordboeken, ...)

€ 46,70

* Gebruik sportinfrastructuur

€ 22,50

* Zwemgeld

€ 20,00

* waarborg nieuwe lln

€ 25,00

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…)

€ 60,00

* Basispakket sportuitrusting (2 T-shirts, short, sweater hooded, rugzak)

€ 85,00

Frans

Quartier Français 3

Frans

Quartier Français 3

€ 23,00

Engels

New contact 2

€ 18,50

Aardrijkskunde

Polaris 3

€ 20,15

Geschiedenis

Pionier 3

€ 19,90

Biologie

Biogenie GO! 3.2

€ 23,55

*Onder voorbehoud van levering door de betrokken uitgeverij en de beschikbaarheid v/h werkschrift (wegens nieuwe leerplannen)
* Gwp Tongerlo

TOTAAL te betalen voor aanvang van het schooljaar

€ 140,00

€ 504,30

2. Te betalen aan de school voor culturele - didactische - pedagogische uitstappen en/of activiteiten indien deze worden ingericht. (Afhankelijk
van de beschikbaarheid kunnen alternatieve activiteiten georganiseerd worden)
LEMO-testen (GOK)

€ 1,00

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik

€ 1,00

ILD

€ 8,00

Schoolvoorstelling toneel geschiedenis

€ 5,00

Uitstap geschiedenis
Projectweek VOET
Flex
TOTAAL

€ 8,00
€ 80,00
€ 20,00
€ 123,00

3. Te voorzien voor materiaal, maar de aanschaf ervan dient u zelf te regelen. We geven alvast een richtprijs. Indien u reeds over het materiaal
beschikt (vorig schooljaar, van broer of zus,…) en dit materiaal nog in goede staat is, dient u uiteraard geen nieuwe aankoop te doen.
Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College

€ 30,00

BIJDRAGELIJSTEN
KOSTEN PER KLAS 2020-2021
Klas: 3WET
1. Te betalen aan de school voor het huren van leerboeken, het gebruik van digitaal lesmateriaal, de aankoop van werkbladen en/of -schriften,
de kopieën en andere.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, atlas, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften) en
gebruik digitaal lesmateriaal, vb: bordboeken,...)

€ 46,70

* Gebruik sportinfrastructuur

€ 7,50

* waarborg nieuwe lln

€ 25,00

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…)

€ 60,00

* Aankoop T-shirt LO

€ 12,50

* Werkschriften (aan te kopen)
Frans

Quartier Français 3

€ 23,00

Engels

New contact 2

€ 18,50

Aardrijkskunde

Polaris 3

€ 20,15

Geschiedenis

Pionier 3

€ 19,90

Biologie

Biogenie GO! 3.2

€ 23,55

*Onder voorbehoud van levering door de betrokken uitgeverij en de beschikbaarheid v/h werkschrift (wegens nieuwe leerplannen)
* Gwp Ronse

TOTAAL te betalen voor aanvang van het schooljaar

€ 130,00

€ 386,80

2. Te betalen aan de school doorheen het schooljaar voor culturele - didactische - pedagogische uitstappen en/of activiteiten indien deze
worden ingericht. (Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen alternatieve activiteiten georganiseerd worden)
LEMO-testen (GOK)

€ 1,00

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik

€ 1,00

ILD

€ 8,00

Schoolvoorstelling toneel geschiedenis

€ 5,00

Uitstap geschiedenis
Projectweek VOET
Keuze/flex
TOTAAL

€ 8,00
€ 80,00
€ 20,00
€ 123,00

3. Te voorzien voor materiaal, maar de aanschaf ervan dient u zelf te regelen. We geven alvast een richtprijs. Indien u reeds over het materiaal
beschikt (vorig schooljaar, van broer of zus,…) en dit materiaal nog in goede staat is, dient u uiteraard geen nieuwe aankoop te doen.
Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College

€ 30,00

