
Artistieke vorming  Latijn Sport STEM

Algemene kosten (sj 19-20) 70,83 € 70,15 € 70,83 € 113,27 €

Sport (sj 19-20) 71,51 € 71,51 € 71,51 € 71,51 €

Excursies (sj 19-20) 74,59 € 60,87 € 74,59 € 63,37 €

Totaal schoolrekening (sj 19-20) 216,93 € 202,53 € 216,93 € 248,15 €

Boeken (nieuw) (sj 19-20) 244,30 € 244,30 € 244,30 € 244,30 €

Totaal SR + boeken (sj 19-20) 461,23 € 446,83 € 461,23 € 492,45 €

Facultatief (sj 19-20) 224,55 € 224,55 € 224,55 € 224,55 €

Totaal (sj 19-20) 685,78 € 671,38 € 685,78 € 717,00 €

Algemene kosten

Sport

Excursies

Facultatief

Boeken

drugitaal

Musical basisonderwijs

foto's

Amnesty International

sobere maaltijd

Boektoppers - boekenpakketten

Vlaamse filmpjes (abonnement tijdschrift)

avondstudie (4 beurten/week)

WESP-weekend

persoonlijk kastje (huur + waarborg)

benodigdheden Stem (+Arduino-setje)

sportdag

T-shirt

zwemmen

schoolreis (gemiddeld)

dag van de klassenleraar (gemiddeld)

rapportmap

A4 met schoolopschrift

fardes met schoolopschrift

rekenmachine

benodigdheden techniek

1ste jaar

De rubriek toont de aankoopprijzen onder voorbehoud van de nieuwe boeken per richting. De prijzen zijn de recentste zoals gekend voor het lopende 

schooljaar. Indien er geen boek is vermeld, wordt er met kopies gewerkt.

Deze rubriek bevat excursies die in principe verplicht zijn voor alle leerlingen. Sommige excursies zijn voor alle leerlingen van een bepaald jaar, andere 

excursies worden enkel ingericht in bepaalde richtingen.

Bij de berekening van de nieuwe boeken nemen we het standpunt in van de nieuwe leerling. 

drukwerk - Angelus

schoolagenda

studentenkaart

Overzicht geschatte kosten schoolrekening 2019-2020  a.h.v. vorig schooljaar (behalve nieuwwaarde boeken a.h.v. huidig schooljaar)                          

Detail van de in rekening gebrachte kosten

Sommige boeken kunnen tweedehands aangekocht worden op de boekenmarkt, ingericht op school.

Alleen de betalende sporten (bv. squash en fitness) worden aangerekend. De huur van externe sportzalen voor de niet-betalende sporten wordt niet 

aangerekend.

junior wiskunde olympiade

STEM-olympiade

toneel 'Rakelings'

uitwisseling Braine l'Alleud

Brussel

workshop muziek


