
RICHTING
KOSTEN / LEERJAAR 5 6

Te betalen begin schooljaar - TOTAAL 378,5 312

Te betalen aan SB - begin schooljaar 40,45 39,95
Boeken (Standaard Boekhandel) 19,5 19

Sup. lln KGD 20,95 20,95

Te betalen aan school - begin schooljaar 359 293
Agenda 7 7
T-shirt LO 10* 10*
Gebruik ICT 14 14
Huur locker 26,5 26,5
Waarborg badge locker 8 8
Beroepskledij: halterschort 15* 15*
Materiaal 85* 85*
Bio-estethiek 5 5
Huur materialen 30 30
Waarborg materiaalbox 40 40
Damessnit, herensnit, kleuren 196 130

Provisie uitstappen (schijf 1) 22,5 22,5
Startdag 10 10

Te betalen aan school - tijdens schooljaar 62,5 57,5

Verbruiksmateriaal
- Ander 10 10
Wedstrijd** 12** 12**
Afrekening uitstappen (schijf 2) 22,5 22,5
Provisie kopieën 30 25

TOTALE KOSTPRIJS SCHOOLJAAR 441 369,5

  
*Enkel nieuwe leerlingen
De school biedt de mogelijkheid tot het gebruik van het basismateriaal. Dit basismateriaal vervangt

deels de kostprijs van werkmateriaal haarzorg.

Gehuurd materiaal dat op het einde van het schooljaar beschadigd is, of niet wordt ingeleverd, dient

vergoed te worden.

**Wedstrijd verplicht voor 6 en 7; de school financiert 1 proef. Leerlingen van het 5e jaar zijn vrij om

deel te nemen aan de wedstrijd. Kostprijs hiervan: 5e jaar: 55 euro per proef.

Voorwaarden onkosten bij afwezigheid of niet deelnemen: zie salonreglement

 ==> Er dient ook basis schoolmateriaal aangekocht te worden buiten de school (mappen, pennen, 
fluostiften,  …)
 ==> Voor het vak PAV dienen leerlingen in een eenvoudige rekenmachine te voorzien (+- 5 euro)
 ==> Voor het vak LO dienen alle leerlingen zelf te voorzien in indoorsportschoenen (+- 75 euro)
Boeken (Standaard Boekhandel) - De officiële prijs is steeds de hoogste prijs die we weergeven, op de 

HAARVERZORGING DUAAL

(Totale prijs begin schooljaar = excl. boek KGD + evt. * van nieuwe leerlingen)

Raming kostprijs basisuitrusting 2019-2020

Studiegebied Lichaamsverzorging



website van de Standaard Boekhandel hebt u soms ook de mogelijkheid om tweehandsboeken aan te kopen.
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