
RICHTING

KOSTEN / LEERJAAR 3 4 5 6

Te betalen begin schooljaar - TOTAAL 538,85 393,7 619,6 389,2

Te betalen aan SB - begin schooljaar 302,85 309,2 230,1 243,7

Boeken (Standaard Boekhandel) 288,35 293,2 214,1 243,7

Supp. lln KGD 14,5 16 16

Te betalen aan school - begin schooljaar 250,5 100,5 405,5 145,5

Verbruikersvergoeding boeken Wiskunde 5

Waarborg boeken 25

Huur locker 26,5 26,5 26,5 26,5

Waarborg badge locker 8 8 8 8

Agenda 7 7 7 7

Gebruik ICT 14 14 14 14

Provisie uitstappen (schijf 1) 15 15 20 30

Gebruik sportinfrastructuur (schijf 1) 30 30 30 30

Geïntegreerde werkperiode (GWP) 150 300

Basispakket sportkledij (3 T-shirts à €25/stuk + 2 shorts à €10/stuk) 95  *  *  *

Extra sportkledij aan te kopen voor volgende opties:

LOSP optie voetbal: 1 sweater (€25) + 1 lange broek (€25) 50 * * *

       Regenjas (niet verplicht) 40 * * *

LOSP optie basket: 3 sets reversibles (shirts + broeken) 90 * * *

LOSP optie wielrennen: wielerkledij (€170) + sportdrank (€15) 185 * * *

LOSP optie dans: danspakket meisjes/jongens 53 * * *

Te betalen aan school - tijdens schooljaar 75 80 355 105

Afrekening uitstappen (schijf 2) 15 15 20 30

Afrekening Geïntegreerde werkperiode (GWP) 260

Provisie kopieën 30 35 45 45

Gebruik sportinfrastructuur (schijf 2) 30 30 30 30

SPW optie tennis: huur terreinen**

TOTALE KOSTPRIJS SCHOOLJAAR 613,85 473,7 974,6 494,2

*Enkel nieuwe leerlingen. **Afrekening via federatie

 ==> Er dient ook basis schoolmateriaal aangekocht te worden buiten de school (mappen, pennen, fluostiften,  …)
 ==> De leerlingen dienen ook zelf een rekenmachine aan te kopen (Texas instruments TI-84 plus CE-T grafische rekenmachine +- 115 euro, 
tweedehands +- 60 euro)
 ==> Extra sportmateriaal dat door de leerling zelf dient voorzien te worden: badmintonracket + shuttles (+- 20 euro), tafeltennispallet + balletjes
(+- 15 euro), sportschoenen indoor (+- 75 euro), sportschoenen outdoor (+- 75 euro), zwemgerief: zwembroek/badpak (+- 40 euro) + zwembril (+- 10 euro),
optie voetbal: zwarte voetbalsokken (meerdere stuks) (+- 20 euro)
Boeken (Standaard Boekhandel) - De officiële prijs is steeds de hoogste prijs die we weergeven, op de website van de Standaard Boekhandel 
hebt u soms ook de mogelijkheid om tweehandsboeken aan te kopen.

Raming kostprijs basisuitrusting 2019-2020

Studiegebied Sport : SPW (ASO)

SPORTWETENSCHAPPEN 

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


