BIJDRAGELIJSTEN
KOSTEN PER KLAS 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

14,86 €

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

30,00 €

* Huur laptop: HP PRO Book met pen device en draagtas

63,00 €

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

30,00 €

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

287,86 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers

TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €

242,86 €

* waarborg laptop

40,00 €

* waarborg nieuwe leerling

25,00 €

* t-shirt LO

Totaal extra voor nieuwe leerling

9,74 €

74,74 €

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)
Vlajo minionderneming inschrijving
ILD
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)

15,00 €
8,00 €
25,00 €
600,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

TOTAAL

684,50 €

6,50 €

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

Rekeningnummer GO!atheneum Boom BE87 0682 3293 2894

30,00 €

BIJDRAGELIJSTEN
KOSTEN PER KLAS 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

35,40 €

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

30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Ned. 6

20,50 €

Frans

Quartier Français 6

20,00 €

Duits

Alles Klar! Aktuell 2

18,10 €

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

334,00 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers

TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling
Frans

* waarborg nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €

289,00 €
25,00 €

* Quartier Français 5/6 Set (OC)

8,50 €

* t-shirt LO

9,74 €

Totaal extra voor nieuwe leerling

43,24 €

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)
Vlajo minionderneming inschrijving
ILD
Uitstap economie
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)

15,00 €
8,00 €
15,00 €
5,00 €
25,00 €
600,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

TOTAAL

704,50 €

6,50 €

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 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

45,35 €

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

30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Nederlands 6

20,50 €

Frans

Quartier Français 6

20,00 €

Duits

Alles Klar! Aktuell 2

18,10 €

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

343,95 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers

TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling
Frans

* waarborg

150,00 €
105,00 €

298,95 €
25,00 €

* Quartier Français 5/6 Set (OC)

8,50 €

* t-shirt LO

9,74 €

Totaal extra voor nieuwe leerling

43,24 €

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)
Vlajo minionderneming inschrijving
ILD
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)
Uitstap economie
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand

15,00 €
8,00 €
25,00 €
600,00 €
15,00 €
5,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

TOTAAL

704,50 €

6,50 €

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 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

35,40 €

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

30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Ned. 6

20,50 €

Frans

Quartier Français 6

20,00 €

Spaans

Si Claro 1.2 Nuevo

43,60 €

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

359,50 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers

TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling
Frans

* waarborg

150,00 €
105,00 €

314,50 €
25,00 €

* Quartier Français 5/6 Set (OC)

8,50 €

* t-shirt LO

9,74 €

Totaal extra voor nieuwe leerling

43,24 €

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)
Vlajo minionderneming inschrijving
ILD
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)
Uitstap economie
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand

15,00 €
8,00 €
25,00 €
600,00 €
15,00 €
5,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

TOTAAL

704,50 €

6,50 €

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 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

45,35 €

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

30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Nederlands 6

20,50 €

Frans

Quartier Français 6

20,00 €

Spaans

Si Claro 1.2 Nuevo

43,60 €

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

369,45 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers

TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling
Frans

* waarborg

150,00 €
105,00 €

324,45 €
25,00 €

* Quartier Français 5/6 Set (OC)

8,50 €

* t-shirt LO

9,74 €

Totaal extra voor nieuwe leerling

43,24 €

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)
Vlajo minionderneming inschrijving
ILD
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)
Uitstap economie
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand

15,00 €
8,00 €
25,00 €
600,00 €
15,00 €
5,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

TOTAAL

704,50 €

6,50 €

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

Rekeningnummer GO!atheneum Boom BE87 0682 3293 2894

30,00 €

BIJDRAGELIJSTEN
KOSTEN PER KLAS 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

29,40 €

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

30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Nederlands 6

20,50 €

Quartier Français 6

20,00 €

Cultuurwet.

Socius 6 cultuurwet.

35,90 €

Gedragswet.

Socius 6 gedragswet.

31,40 €

Frans

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

377,20 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers
TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling

* waarborg
* t-shirt LO

Totaal extra voor nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €
332,20 €
25,00 €
9,74 €
34,74 €

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)
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand

25,00 €
600,00 €
5,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

Bezoek Afrikamuseum (CG aardrijkskunde/geschiedenis)

15,00 €

Kazerne Dossin

10,00 €

6,50 €

Uitstap P.O. / GW

30,00 €

TOTAAL

721,50 €

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.
Aankoop materialen PO (samenwerking tussen PO en gedragswetenschappen, dit hangt van de gekozen tentoonstellijk,… af )

40,00 €

Casio rekenmachine fx-92B Collège 2D+ of Casio rekenmachine FX 92 B Special College

30,00 €

BIJDRAGELIJSTEN
KOSTEN PER KLAS 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

6,96 €

* 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
* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

71,70 €
150,00 €

TOTAAL

288,66 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers
TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling

* waarborg laptop
* t-shirt LO

Totaal extra voor nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €
243,66 €
40,00 €
9,74 €
49,74 €

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)
ILD
Toneelvoorstelling Nederlands
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand
GWP Rome/napels (saldo)

8,00 €
20,00 €
5,00 €
600,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

TOTAAL

669,50 €

6,50 €

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 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

6,96 €

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

30,00 €

* Gebruik sportinfrastructuur

45,00 €

* Zwemgeld

120,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Track'N Trace 6

30,00 €

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

* Eerste voorschot gwp skistage

150,00 €

TOTAAL

441,96 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers
TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €
396,96 €

* waarborg

25,00 €

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

69,94 €

Totaal extra nieuwe leerling

94,94 €

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)
GWP ski (saldo)
ILD
Initiatie Golf

600,00 €
8,00 €
5,00 €

Toneelvoorstelling Nederlands

25,00 €

Keuzesport tennis

35,00 €

Keuzesport voetbal - teamkledij

34,49 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand

20,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

Fort Breendonk
TOTAAL

5,00 €
6,50 €
748,99 €

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 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

30,35 €

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

30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Nederlands 6

20,50 €

Frans

Quartier Français 6

20,00 €

Duits

Alles Klar! Aktuell 2

18,10 €

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

328,95 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers
TOTAAL indien niet mee op gwp

Indien nieuwe leerling
Frans

* waarborg
* Quartier Français 5/6 Set (OC)
* t-shirt LO

Totaal extra voor nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €
283,95 €

25,00 €
8,50 €
9,74 €
43,24 €

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)
Vlajo minionderneming inschrijving
ILD
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/napels (saldo)

15,00 €
8,00 €
5,00 €
25,00 €
600,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

TOTAAL

689,50 €

6,50 €

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 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

40,30 €

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

30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Nederlands 6

20,50 €

Frans

Quartier Français 6

20,00 €

Duits

Alles Klar! Aktuell 2

18,10 €

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

338,90 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers
TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling
Frans

* waarborg
* Quartier Français 5/6 Set (OC)
* t-shirt LO

Totaal extra voor nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €
293,90 €
25,00 €
8,50 €
9,74 €
43,24 €

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)
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)

5,00 €
25,00 €
600,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

TOTAAL

666,50 €

6,50 €

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 2022-2023
Klas: 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

30,35 €

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

30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Nederlands 6

20,50 €

Frans

Quartier Français 6

20,00 €

Spaans

Si Claro 1.2 Nuevo

43,60 €

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

354,45 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers
TOTAAL indien niet mee op gwp

Indien nieuwe leerling
Frans

* waarborg
* Quartier Français 5/6 Set (OC)
* t-shirt LO

Totaal extra voor nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €
309,45 €

25,00 €
8,50 €
9,74 €
43,24 €

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)
Vlajo minionderneming inschrijving
ILD
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)

15,00 €
8,00 €
5,00 €
25,00 €
600,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

TOTAAL

689,50 €

6,50 €

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 2022-2023
Klas: 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

40,30 €

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

30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Nederlands 6

20,50 €

Quartier Français 6

20,00 €

Frans
Spaans

Si Claro 1.2 Nuevo

43,60 €

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

364,40 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers
TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling
Frans

* waarborg
* Quartier Français 5/6 Set (OC)

* t-shirt LO
Totaal extra voor nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €
319,40 €
25,00 €
8,50 €
9,74 €
43,24 €

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)
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)

5,00 €
25,00 €
600,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

TOTAAL

666,50 €

6,50 €

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 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

37,79 €

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

30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Nederlands 6

20,50 €

Quartier Français 6

20,00 €

Frans

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

318,29 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers
TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling

* waarborg
* t-shirt LO

Totaal extra voor nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €
273,29 €
25,00 €
9,74 €
34,74 €

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)
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)

5,00 €
25,00 €
600,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

TOTAAL

666,50 €

6,50 €

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 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

41,25 €

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

30,00 €

* Gebruik sportinfrastructuur

22,50 €

* Zwemgeld

60,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands
Frans

Frappant Nederlands 6

20,50 €

Quartier Français 6

20,00 €

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

* Eerste voorschot gwp skistage

150,00 €

TOTAAL

404,25 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers
TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €
359,25 €

* waarborg

25,00 €

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

69,94 €

Totaal extra nieuwe leerling

94,94 €

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)
GWP ski (saldo)
ILD

600,00 €
8,00 €

Toneelvoorstelling Nederlands

25,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand

20,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

Planetarium Hove

12,00 €

Fort Breendonk
TOTAAL

5,00 €

6,50 €
686,50 €

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 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

35,60 €

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

30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Nederlands 6

20,50 €

Frans

Quartier Français 6

20,00 €

Duits

Alles Klar! Aktuell 2

18,10 €

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

334,20 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers
TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling
Frans

* waarborg
* Quartier Français 5/6 Set (OC)
* t-shirt LO

Totaal extra voor nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €
289,20 €
25,00 €
8,50 €
9,74 €
43,24 €

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)
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)

5,00 €
25,00 €
600,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

Planetarium Hove

12,00 €

TOTAAL

678,50 €

6,50 €

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 2022-2023
Klas: 6 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

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

35,60 €

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

30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Nederlands 6

20,50 €

Quartier Français 6

20,00 €

Frans
Spaans

Si Claro 1.2 Nuevo

43,60 €

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

359,70 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers
TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling
Frans

* waarborg
* Quartier Français 5/6 Set (OC)
* t-shirt LO

Totaal extra voor nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €
314,70 €
25,00 €
8,50 €
9,74 €
43,24 €

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)
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)

5,00 €
25,00 €
600,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

Planetarium Hove

12,00 €

TOTAAL

678,50 €

6,50 €

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 2022-2023
Klas: 6 WETENSCHAPPEN 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.
AARD KOSTEN/BIJDRAGE

BEDRAG

* Boekenfonds (huur handboeken, gebruik woordenboeken, vakliteratuur in de klas (bv. leesboeken en tijdschriften)…
* Gebruik digitaal (les)materiaal vb. bordboeken, tools…

36,80 €
30,00 €

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

60,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
Nederlands

Frappant Nederlands 6

20,50 €

Quartier Français 6

20,00 €

Frans

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

* Eerste voorschot gwp Rome/Napels

150,00 €

TOTAAL

317,30 €

Indien niet mee op gwp

-

=> alternatief thuisblijvers
TOTAAL indien niet mee op gwp
Indien nieuwe leerling

* waarborg
* t-shirt LO

Totaal extra voor nieuwe leerling

150,00 €
105,00 €
272,30 €
25,00 €
9,74 €
34,74 €

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)
Toneelvoorstelling De Zwarte Hand
Toneelvoorstelling Nederlands
GWP Rome/Napels (saldo)

5,00 €
25,00 €
600,00 €

Vlaams Parlement

10,00 €

OLB_campusbezoek + bezoek SID-In (vervoer)
Fort Breendonk

20,00 €

Planetarium Hove

12,00 €

TOTAAL

678,50 €

6,50 €

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 2022-2023
Klas: 7 SE-N-SE
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
* Digitale leermiddelen

BEDRAG
30,00 €

* Kopieën (cursussen, taken & toetsen, … )
* Gebruik sportinfrastructuur (Movepassion en GO Fit!)

30,00 €
250,00 €

* Werkschriften (aan te kopen)
* Handboek Fitness begeleider

60,00 €

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

63,00 €

* Waarborg laptop

40,00 €
473,00 €

TOTAAL
Indien nieuwe leerling

* waarborg

25,00 €

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

69,94 €

Totaal extra nieuwe leerling

94,94 €

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)
Bezoek Fibo Keulen (toegangsticket en vervoer)
TOTAAL

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 €

