
RICHTING

KOSTEN / LEERJAAR 5 6

Te betalen begin schooljaar - TOTAAL 313,5 540,5

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

Te betalen aan SB - begin schooljaar 41,7 40,7

Boeken (Standaard Boekhandel) 20 19

Sup. Lln KGD 21,7 21,7

Te betalen aan school - begin schooljaar 293,5 521,5

Aankoopboek MK Publishing 160 160

Agenda 10 10

T-shirt LO 10 *

Gebruik ICT 14 14

Werkpak - overall 24 *

Veiligheidsschoenen 32 *

Veiligheidsbril 6 *

Huur bergkastje 15 15

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

Geïntegreerde werkperiode (GWP) 2020-2021 300

Te betalen aan school - tijdens schooljaar 287,5 87,5

Afrekening uitstappen (schijf 2) 22,5 22,5

Geïntegreerde werkperiode - spaarplan 2021-2022 ** 200

Provisie kopieën 20 20

Benodigdheden en onkosten praktijklessen 45 45

TOTALE KOSTPRIJS SCHOOLJAAR 601 628

* Enkel nieuwe leerlingen

** Spaarplan voor GWP in schooljaar 2021-2022: er zal bij 4 facturen doorheen het schooljaar 50 euro provisie GWP aangerekend worden 
voor 5 Car. Voor leerlingen die het jaar nadien instappen in 6 Car wordt het startbedrag van 200 euro aangerekend bij de basiskosten en nog 
100 euro gespreid over 2 facturen doorheen het schooljaar voor alle leerlingen van 6 Car.

Door de leerling nog zelf aan te kopen: hangslot, gehoorbeschermers, set plamuurmessen 2,4,6cm, steekmes 5cm, stofmasker, schuurblok klein

en groot.

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

Raming kostprijs basisuitrusting 2020-2021
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