
BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… € 2,00

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas € 63,00

* Waarborg laptop € 40,00

* Gebruik digitaal (les)materiaal vb. bordboeken, virtual lab, tools… € 30,00

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…) € 30,00

* Aankoop T-shirt LO € 9,74

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands                           Campus Nederlands concreet 3 € 22,00

Engels                                        Track'N Trace 3 € 29,70

Frans                                          VocACTION € 15,50

Geschiedenis                       Storia HD GO! 3D DG-D/A                    € 22,75

Dactylo                                     Typ Top 1 € 20,25

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

GWP Westmalle € 140,00

TOTAAL € 424,94

Indien leerling reeds op school    

* Waarborg laptop -€ 40,00

* Aankoop T-shirt LO -€ 9,74

Totaal leerling reeds op school € 375,20

Theatervoorstelling Nederlands € 25,00

Bedrijfsbezoek Distrilog vervoer € 5,00

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik € 1,00

ILD € 8,00

Uitstappen/activiteiten projectwerking (lesuren SMART + projectweken) € 80,00

TOTAAL € 119,00

Oortjes die inplugbaar zijn (voor lessen dactylografie en toegepaste informatica) € 5,00

Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College € 30,00

Rekeningnummer GO!atheneum Boom   BE87 0682 3293 2894  

Klas: 3 BEDRIJF EN ORGANISATIE

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.

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)

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.
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BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… € 7,44

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas € 63,00

* Waarborg laptop € 40,00

* Gebruik digitaal (les)materiaal vb. bordboeken, virtual lab, tools… € 30,00

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…) € 30,00

* Aankoop T-shirt LO € 9,74

* Werkschriften (aan te kopen)

Frans                                          Nouveau Quartier Français 3 € 22,00

Engels                                         On Track 3 € 31,65

Geschiedenis                         Storia HD GO! 3D € 22,75

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

GWP Westmalle € 140,00

TOTAAL € 396,58

Indien leerling reeds op school    

* Waarborg laptop -€ 40,00

* Aankoop T-shirt LO -€ 9,74

Totaal leerling reeds op school € 346,84

Uitstap economie (Chocolate Nation) € 20,00

Theatervoorstelling Nederlands € 25,00

ILD € 8,00

Uitstap geschiedenis (Middeleeuwse stad) € 8,00

Uitstappen/activiteiten projectwerking (lesuren SMART + projectweken) € 80,00

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik € 1,00

TOTAAL € 142,00

Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College € 30,00

Rekeningnummer GO!atheneum Boom   BE87 0682 3293 2894  

Klas: 3 ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

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.

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)

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… € 7,44

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas € 63,00

* Waarborg laptop € 40,00

* Gebruik digitaal (les)materiaal vb. bordboeken, tools… € 30,00

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…) € 30,00
* Aankoop T-shirt LO € 9,74

* Werkschriften (aan te kopen)

Frans                                          Nouveau Quartier Français 3 € 22,00

Engels                                         On Track 3 € 31,65

Geschiedenis                         Storia HD GO! 3D € 22,75

Specifieke HW                     Antropia 3-pakket HW-3 leerwerkboeken € 69,50

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

GWP Westmalle € 140,00

TOTAAL € 466,08

Indien leerling reeds op school    

* Waarborg laptop -€ 40,00

* Aankoop T-shirt LO -€ 9,74

Totaal leerling reeds op school € 416,34

Theatervoorstelling Nederlands € 25,00

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik € 1,00

ILD € 8,00

Uitstap Middeleeuwse stad € 8,00

Uitstap in kader van CDHW € 10,00

Uitstappen/activiteiten projectwerking (lesuren SMART + projectweken) € 80,00

TOTAAL € 132,00

Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special college € 30,00

Rekeningnummer GO!atheneum Boom   BE87 0682 3293 2894  

Klas: 3 HUMANE WETENSCHAPPEN

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.

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)

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… € 9,82

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas € 63,00

* Waarborg laptop € 40,00

* Gebruik digitaal (les)materiaal vb. bordboeken, tools… € 30,00

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…) € 30,00

* Aankoop T-shirt LO € 9,74

* Werkschriften (aan te kopen)

Frans                                          Nouveau Quartier Français 3 € 22,00

Engels                                         On Track 3 € 31,65

Geschiedenis                         Storia HD GO! 3D € 22,75

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

GWP Westmalle € 140,00

TOTAAL € 398,96

Indien leerling reeds op school    

* Waarborg laptop -€ 40,00

* Aankoop T-shirt LO -€ 9,74

Totaal leerling reeds op school € 349,22

Theatervoorstelling Nederlands € 25,00

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik € 1,00

ILD € 8,00

Uitstap Middeleeuwse stad € 8,00

Uitstappen/activiteiten projectwerking (lesuren SMART + projectweken) € 80,00

Totaal € 122,00

Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College € 30,00

Rekeningnummer GO!atheneum Boom   BE87 0682 3293 2894  

Klas: 3 LATIJN

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.

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)

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… € 7,44

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas € 63,00

* Waarborg laptop € 40,00

* Gebruik digitaal (les)materiaal vb. bordboeken, tools… € 30,00

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…) € 30,00

* Aankoop T-shirt LO € 9,74

* Werkschriften (aan te kopen)

Frans                                          Nouveau Quartier Français 3 € 22,00

Engels                                         On Track 3 € 31,65

Geschiedenis                         Storia HD GO! 3D € 22,75

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

GWP Westmalle € 140,00

TOTAAL € 396,58

Indien leerling reeds op school    

* Waarborg laptop -€ 40,00

* Aankoop T-shirt LO -€ 9,74

Totaal leerling reeds op school € 346,84

Theatervoorstelling Nederlands € 25,00

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik € 1,00

ILD € 8,00

Uitstap Middeleeuwse stad € 8,00

Uitstappen/activiteiten projectwerking (lesuren SMART + projectweken) € 80,00

TOTAAL € 122,00

Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College € 30,00

Rekeningnummer GO!atheneum Boom   BE87 0682 3293 2894  

Klas: 3 NATUURWETENSCHAPPEN

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.

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)

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 7,44 €                   

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

* Zwemgeld 120,00 €              

* Gebruik sportinfrastructuur 45,00 €                 

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…) 30,00 €                 

* Gebruik digitaal (les)materiaal vb. bordboeken, tools… 30,00 €                 
* Basispakket sportuitrusting (2 T-shirts, short, sweater hooded, rugzak) 69,94 €                 

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands                           Campus Nederlands concreet 3 22,00 €                 

Engels                                        Track'N Trace 3 29,70 €                 

Frans                                           VocACTION 15,50 €                 

Geschiedenis                       Storia HD GO! 3D DG-D/A                    22,75 €                 

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

* Gwp Tongerlo 150,00 €              

TOTAAL 645,33 €     

Indien leerling reeds op school    

* Waarborg laptop 40,00 €-                 

* Basispakket sportuitrusting (2 T-shirts, short, sweater hooded, rugzak) 69,94 €-                 

Totaal leerling reeds op school 535,39 €     

Theatervoorstelling Nederlands 25,00 €                 

ILD 8,00 €                   

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik 1,00 €                   

Sportactiviteiten beroepskwalificaties 50,00 €                 

Uitstappen/activiteiten projectwerking (lesuren SMART + projectweken) 80,00 €                 

TOTAAL                164,00 € 

Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College 30,00 €                 

Rekeningnummer GO!atheneum Boom   BE87 0682 3293 2894  

Klas: 3 SPORT

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.

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)

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 7,44 €                   

* Gebruik digitaal (les)materiaal vb. bordboeken, tools… 30,00 €                 

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas 63,00 €                 

* Waarborg laptop/boekenfonds 40,00 €                 

* Zwemgeld 60,00 €                 

* Gebruik sportinfrastructuur 22,50 €                 

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, examens,…) 30,00 €                 

* Basispakket sportuitrusting (2 T-shirts, short, sweater hooded, rugzak) 69,94 €                 

* Werkschriften (aan te kopen)

Frans                                          Nouveau Quartier Français 3 22,00 €                 

Engels                                         On Track 3 31,65 €                 

Geschiedenis                         Storia HD GO! 3D 22,75 €                 

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

* Gwp Tongerlo 150,00 €              

TOTAAL 549,28 €     

Indien leerling reeds op school    

* Waarborg laptop 40,00 €-                 

* Basispakket sportuitrusting (2 T-shirts, short, sweater hooded, rugzak) 69,94 €-                 

Totaal leerling reeds op school 439,34 €     

Theatervoorstelling Nederlands 25,00 €                 

Leerlingen NCZ: digitaal magazine Prik 1,00 €                   

ILD 8,00 €                   

Uitstap Middeleeuwse stad 8,00 €                   

Uitstappen/activiteiten projectwerking (lesuren SMART + projectweken) 80,00 €                 

TOTAAL                122,00 € 

Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College 30,00 €                 

Rekeningnummer GO!atheneum Boom   BE87 0682 3293 2894  

Klas: 3 SPORTWETENSCHAPPEN

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.

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)

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.


