
BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 12,55 €

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                     

* Waarborg laptop 40,00 €

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

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

 * Projectweek VOET 100,00 €

TOTAAL 275,55 €

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €

* Aankoop T-shirt LO 9,74 €

Totaal nieuwe leerling 310,29 €

Theater Nederlands 25,00 €

ILD 8,00 €

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €

Bezoek steenbakkerij Noeveren 5,00 €

Bezoek rechtbank 15,00 €

TOTAAL 78,00 €

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: 5 BOEKHOUDEN-INFORMATICA

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 25,44 €                 

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

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

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

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 20,50 €                 

Frans                              Quartier Français 5 20,00 €                 

Frans                              Quartier Français 5/6 Set (OC) 8,50 €                   

Duits                              Alles Klar! Aktuell 1 20,25 €                 

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westhoek Ieper, …) 100,00 €              

TOTAAL 357,69 €     

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €                 

* Aankoop T-shirt LO 9,74 €                   

Totaal nieuwe leerling 392,43 €     

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Uitstap Westhoek Ieper 30,00 €                 

Theater Nederlands 25,00 €                 

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

ILD 8,00 €                   

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €                 

Uitstap Economie 15,00 €                 

TOTAAL                123,00 € 

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: 5 ECONOMIE-TALEN (3u Wisk. + Duits)

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



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 32,14 €

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €

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

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

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 20,50 €

Frans                              Quartier Français 5 20,00 €

Frans                              Quartier Français 5/6 Set (OC) 8,50 €

Duits                              Alles Klar! Aktuell 1 20,25 €

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westhoek Ieper, …) 100,00 €

TOTAAL 364,39 €

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €

* Aankoop T-shirt LO 9,74 €

Totaal nieuwe leerling 399,13 €

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Theater Nederlands 25,00 €                 

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

ILD 8,00 €

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €

Uitstap Economie 15,00 €                 

Wiskunde: PI-dag 5,00 €

TOTAAL 98,00 €

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: 5 ECONOMIE-TALEN (5u Wisk. + Duits) 

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 25,44 €

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €

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

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

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 20,50 €

Frans                              Quartier Français 5 20,00 €

Frans                              Quartier Français 5/6 Set (OC) 8,50 €

Spaans                          Si Claro 1.1 Nuevo 43,60 €

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westoek Ieper, …) 100,00 €

TOTAAL 381,04 €

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €

* Aankoop T-shirt LO 9,74 €

Totaal nieuwe leerling 415,78 €

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Theater Nederlands 25,00 €                 

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

ILD 8,00 €                   

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €                 

Uitstap Economie 15,00 €                 

TOTAAL                  93,00 € 

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: 5 ECONOMIE-TALEN (3u Wisk. + Spaans) 

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)… 32,14 €

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €

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

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

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 € 20,50

Frans                              Quartier Français 5 € 20,00

Frans                              Quartier Français 5/6 Set (OC) € 8,50

Spaans                           Si Claro 1.1 Nuevo € 43,60

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westhoek Ieper, …) € 100,00

TOTAAL € 387,74

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling € 25,00

* Aankoop T-shirt LO € 9,74

Totaal nieuwe leerling 422,48 €

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Theater Nederlands 25,00 €                 

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

ILD 8,00 €

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €

Uitstap Economie 15,00 €                 

Wiskunde: PI-dag 5,00 €

TOTAAL 98,00 €

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: 5 ECONOMIE-TALEN (5u Wisk. + Spaans)

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 19,44 €                 

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

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

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

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 20,50 €                 

Frans                              Quartier Français 5 20,00 €                 

Gedragswet.             Socius 5 gedragswet. 34,00 €                 

Cultuurwet.               Socius 5 cultuurwet. 29,95 €                 

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westoek Ieper, …) 100,00 €              

TOTAAL 386,89 €     

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €                 

* Aankoop T-shirt LO 9,74 €                   

Totaal nieuwe leerling 421,63 €     

Africamuseum 16,50 €                 

Dossinkazerne 10,00 €                 

Steenbakkerijen Noeveren 5,00 €                   

ILD 8,00 €                   

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €                 

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

Theater Nederlands 25,00 €                 

TOTAAL                104,50 € 

Aankoop materialen PO (samenwerking tussen PO en gedragswetenschappen, dit hangt van de gekozen tentoonstelling,… af ) 40,00 €                 

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: 5 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 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)… 19,44 €                 

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (8GB) 71,70 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

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

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

 * Projectweek VOET € 100,00

TOTAAL € 291,14

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling € 25,00

* Aankoop T-shirt LO € 9,74

Totaal nieuwe leerling 325,88 €

Theater Nederlands 25,00 €

ILD 8,00 €

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €

Bezoek steenbakkerij Noeveren 5,00 €

TOTAAL € 63,00

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: 5 INFORMATICABEHEER 

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.

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.

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)



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 6,96 €                   

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

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

* Gebruik sportinfrastructuur 45,00 €                 

* Zwemgeld 120,00 €              

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

* Werkschriften (aan te kopen)

Track'N Trace 5 30,00 €                 

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

* Teambuilding Hoge Rielen 50,00 €                 

 * Projectweek VOET 100,00 €              

TOTAAL 514,96 €     

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €                 

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

Totaal leerling reeds op school 609,90 €     

ILD 8,00 €                   

Deelname Ten Miles 15,00 €                 

Bezoek Fitness 5,00 €                   

Keuzesport tennis 35,00 €                 

Keuzesport voetbal - teamkledij 34,49 €                 

Theatervoorstelling Nederlands 25,00 €

TOTAAL                122,49 € 

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: 5 LICHAMELIJKE OPVOEDING EN 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)… 20,43 €                 

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

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

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

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 20,50 €                 

Frans                              Quartier Français 5 20,00 €                 

Frans                              Quartier Français 5/6 Set (OC) 8,50 €                   

Duits                               Alles Klar! Aktuell 1 20,25 €                 

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westhoek Ieper, …) 100,00 €              

TOTAAL 352,68 €     

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €                 

* Aankoop T-shirt LO 9,74 €                   

Totaal nieuwe leerling 387,42 €     

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Theater Nederlands 25,00 €                 

ILD 8,00 €                   

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €                 

TOTAAL                  78,00 € 

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: 5 LATIJN TALEN  (3u wisk. + Duits)

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)… 27,13 €                 

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

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

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

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 20,50 €                 

Frans                              Quartier Français 5 20,00 €                 

Frans                              Quartier Français 5/6 Set (OC) 8,50 €                   

Duits                               Alles Klar! Aktuell 1 20,25 €                 

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

 * Projectweek VOET 100,00 €              

TOTAAL 359,38 €     

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €                 

* Aankoop T-shirt LO 9,74 €                   

Totaal nieuwe leerling 394,12 €     

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Theater Nederlands 25,00 €                 

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

ILD 8,00 €

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €

Wiskunde: PI-dag 5,00 €

TOTAAL                  83,00 € 

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: 5 LATIJN TALEN  (5u Wisk. + Duits)

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 20,43 €                 

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

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

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

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 20,50 €                 

Frans                              Quartier Français 5 20,00 €                 

Frans                              Quartier Français 5/6 Set (OC) 8,50 €                   

Spaans                           Si Claro 1.1 Nuevo 43,60 €                 

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westhoek Ieper, …) 100,00 €              

TOTAAL 376,03 €     

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €                 

* Aankoop T-shirt LO 9,74 €                   

Totaal nieuwe leerling 410,77 €     

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Theater Nederlands 25,00 €                 

ILD 8,00 €                   

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €                 

TOTAAL                  78,00 € 

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: 5 LATIJN TALEN (3u wisk. + Spaans)

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 27,13 €                 

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

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

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

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 20,50 €                 

Frans                              Quartier Français 5 20,00 €                 

Frans                              Quartier Français 5/6 Set (OC) 8,50 €                   

Spaans                          Si Claro 1.1 Nuevo 43,60 €                 

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westhoek Ieper, …) 100,00 €              

TOTAAL 382,73 €     

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €                 

* Aankoop T-shirt LO 9,74 €                   

Totaal nieuwe leerling 417,47 €     

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Theater Nederlands 25,00 €                 

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

ILD 8,00 €

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €

Wiskunde: PI-dag 5,00 €

TOTAAL                  83,00 € 

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: 5 LATIJN TALEN  (5u Wisk. + Spaans) 

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 29,03 €                 

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

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

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

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 € 20,50

Frans                              Quartier Français 5 € 20,00

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westhoek Ieper, …) € 100,00

TOTAAL € 332,53

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling € 25,00

* Aankoop T-shirt LO € 9,74

Totaal nieuwe leerling 367,27 €

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Theater Nederlands 25,00 €                 

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

ILD 8,00 €

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €

Wiskunde: PI-dag 5,00 €

TOTAAL                  83,00 € 

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: 5 LATIJN WISKUNDE

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 29,74 €                 

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

* Gebruik sportinfrastructuur 22,50 €                 

* Zwemgeld 60,00 €                 

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

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 20,50 €                 

Frans                              Quartier Français 5 20,00 €                 

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westhoek Ieper, …) 100,00 €              

TOTAAL 415,74 €     

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €                 

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

Totaal nieuwe leerling 510,68 €     

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Theater Nederlands 25,00 €                 

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

ILD 8,00 €

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €

Wiskunde: PI-dag 5,00 €

TOTAAL                  83,00 € 

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: 5 SPORT 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)… 27,74 €                 

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

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

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 20,50 €                 

Frans                              Quartier Français 5 20,00 €                 

Frans                              Quartier Français 5/6 Set (OC) 8,50 €                   

Duits                               Alles Klar! Aktuell 1 20,25 €                 

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westhoek Ieper, …) 100,00 €              

TOTAAL 359,99 €     

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €                 

* Aankoop T-shirt LO 9,74 €                   

Totaal nieuwe leerling 394,73 €     

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Theater Nederlands 25,00 €                 

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

ILD 8,00 €

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €

Uitstap Ninglinspo 15,00 €

Wiskunde: PI-dag 5,00 €

TOTAAL                  98,00 € 

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: 5 TALEN WETENSCHAPPEN DUITS

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)… 27,74 €                 

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

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

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

* Waarborg laptop 40,00 €                 

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 20,50 €                 

Frans                              Quartier Français 5 20,00 €                 

Frans                              Quartier Français 5/6 Set (OC) 8,50 €                   

Spaans                          Si Claro 1.1 Nuevo 43,60 €                 

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westhoek Ieper, …) 100,00 €              

TOTAAL 383,34 €     

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €                 

* Aankoop T-shirt LO 9,74 €                   

Totaal nieuwe leerling 418,08 €     

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Theater Nederlands 25,00 €                 

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

ILD 8,00 €                   

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €                 

Uitstap Ninglinspo 15,00 €                 

Wiskunde: PI-dag 5,00 €                   

TOTAAL                  98,00 € 

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: 5 TALEN WETENSCHAPPEN SPAANS

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.



BIJDRAGELIJSTEN

KOSTEN PER KLAS 2022-2023

AARD KOSTEN/BIJDRAGE BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)… 29,03 €                 

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

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas (4GB) 63,00 €                 

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

* Waarborg laptop 40,00 €                 

* Werkschriften (aan te kopen)

Nederlands               Frappant Nederlands 5 20,50 €                 

Frans                              Quartier Français 5 20,00 €                 

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

 * Projectweek VOET (o.a. uitstap Westhoek Ieper, …) 100,00 €              

TOTAAL 332,53 €     

Indien nieuwe leerling

* Waarborg nieuwe leerling 25,00 €                 

* Aankoop T-shirt LO 9,74 €                   

Totaal nieuwe leerling 367,27 €     

Uitstap steenbakkerijen 5,00 €                   

Theater Nederlands 25,00 €                 

Uitstap Frans Brussel 15,00 €                 

ILD 8,00 €                   

Samen leren samenleven-Challenge day 25,00 €                 

Uitstap Ninglinspo 15,00 €                 

Wiskunde: PI-dag 5,00 €                   

TOTAAL                  98,00 € 

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: 5 WISKUNDE 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 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.


