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Algemene kosten (sj 19-20) 84,52 € 85,54 € 79,16 € 76,87 € 79,36 € 79,36 € 119,94 €

Sport (sj 19-20) 13,85 € 13,85 € 13,85 € 13,85 € 13,85 € 13,85 € 13,85 €

Excursies (sj 19-20) 37,90 € 37,90 € 29,89 € 31,50 € 31,50 € 46,27 € 46,27 €

Totaal schoolrekening (sj 19-20) 136,27 € 137,29 € 122,90 € 122,22 € 124,70 € 139,47 € 180,06 €

Boeken (nieuw) (sj 19-20) 286,54 € 316,04 € 275,79 € 366,04 € 395,54 € 292,99 € 262,04 €

Totaal SR + boeken (sj 19-20) 422,81 € 453,33 € 398,69 € 488,26 € 520,24 € 432,46 € 442,10 €

Facultatief (sj 19-20) 207,55 € 207,55 € 207,55 € 207,55 € 207,55 € 207,55 € 207,55 €

Totaal (sj 19-20) 630,36 € 660,88 € 606,24 € 695,81 € 727,79 € 640,01 € 649,65 €

Algemene kosten

studentenkaart

Benodigdheden Stem (Robot)

Sport

Excursies

toneel Latijn

Workshop muziek

Technopolis

Facultatief

Boeken

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

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.

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

avondstudie (4 beurten/week)

Amnesty International

sobere maaltijd

Boektoppers

abonnement tijdschrift

olympiades

foto's

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.

persoonlijk kastje (huur + waarborg)

WESP-weekend

mondiale dag/gezondheidsdag

drugitaal

Tubes Cubes

bedrijfsbezoek Coca-Cola

schoolreis (gemiddeld)

sportdag (gemiddeld)

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

dag van de klassenleraar (gemiddeld)

drukwerk - Angelus

schoolagenda

A4 met schoolopschrift

fardes met schoolopschrift

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

3de jaar


