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1 Verplichte uitgaven voor benodigdheden en activiteiten 

1.1 Benodigdheden 

Onderwerp 
Omschrijving en toelichting op basis van 

schooljaar 2019-2020 
Richtprijs 

 

leerboeken, schriften 
en alle benodigdheden 
voor de school 

De ouders ontvingen in juni (of bij inschrijving) 
overzichtslijsten met een gedetailleerde prijsopgave 
per artikel. 

 
zie bestellijsten 

 

turnkledij 
Verplicht aan te kopen op school. 
De prijs varieert afhankelijk van de maat 

 €  20,00 

werkmateriaal TEC 
Gebruikt tijdens de lessen techniek. 
bv. windgenerator 

€  4,70 

proefwerken 
Voor het gebruik van proefwerkpapier wordt een 
globale prijs aangerekend voor het hele schooljaar. 

€  3,50 

kopieerwerk 

Er worden enkel kosten aangerekend voor kopieën die 
gebruikt worden in de lessen. Het voorbije schooljaar 
bedroeg het aantal kopieën in 2 SO gemiddeld 1115 
bladen. 

€  0,049 
per kopie 

algemene kosten 
Bv. vervoer begrafenissen, materiaal ziekenkamer, 
tweede ronde olympiades, … 

€  5,00 

 
 
1.2 Activiteiten 

Elke activiteit wordt in principe vooraf via een schrijven aan de ouders meegedeeld; daarin 
wordt de geraamde kostprijs en de wijze van betaling vermeld. 
 

Onderwerp 
Omschrijving en toelichting op basis van 

schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 
Richtprijs 

 

klasdag groepsvormende klasactiviteit  €  4,00 

sportdag 
dagactiviteit in de Lilse Bergen (Beerse) (huur centrum 
+ begeleiding door sportmonitoren) 

€  15,50 

studiereizen Spa – Tongeren €  16,50 

schoolconcert door Rashomonkwartet €  5,00 

projecten 

 ‘verdraagzaamheid’ met uitstap naar Antwerpen 
en Breendonk 

 kangoeroewedstrijd 
 ‘mijn gezondheid’ (aankoop etenswaren, huur 

materiaal, vergoeding sprekers …).  
Toneelvoorstelling ‘Raket naar de maan’ (in kader 
van project ‘mijn gezondheid’) 

€  22,00 
 

€ 2,50 
€  6,00 

 
€  6,00 

 

 
 
 

 

BIJDRAGEN VAN DE OUDERS  
IN DE KOSTEN VAN HET ONDERWIJS 
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2 Facultatieve uitgaven voor benodigdheden en activiteiten 

2.1 Benodigdheden 

Onderwerp 
Omschrijving en toelichting op basis van 

schooljaar 2019-2020 
Richtprijs 

 

refter 
Eetwaren, versnaperingen en dranken: vrij aan te 
kopen in de refter. 

zie prijslijst 
refter 

schoolfoto's vrijblijvende aankoop  

boekenpakket vrijblijvende aankoop zie intekenlijst 

huur locker 
huur voor 1 schooljaar 
waarborg 

€  10,00 
€  15,00 

 
 

2.2 Activiteiten 

Elke activiteit wordt in principe vooraf via een schrijven aan de ouders meegedeeld; daarin 
wordt de geraamde kostprijs en de wijze van betaling vermeld. 
 

Onderwerp 
Omschrijving en toelichting op basis van 

schooljaar 2019-2020 
Richtprijs 

 

avondstudie 
Na de lessen (van 16.10 tot 17.10 uur), volgens 
inschrijving door de ouders.  

€  8,00 per dag 
per trimester 

sociale acties Broederlijk Delen, Monnikenheide, bouwfonds … vrije bijdrage 

schoolsport 

Georganiseerd door de leraren LO tijdens de 
middagpauze of op woensdagnamiddag (schaatsen, 
zwemmen, voetbal …). Er wordt, indien nodig, vervoer 
voorzien. 

afhankelijk van 
de activiteit 

buitenlandse reis 
Skireis naar Italië (voor geïnteresseerde leerlingen)  
(tijdens de krokusvakantie). 

€ 775,00 

 
De betalingsmodaliteiten op onze school houden in dat u bij het afhalen van de boeken een 
voorschotfactuur ontvangt om een deel van het bezorgd materiaal te vergoeden. Verder worden de 
kosten verdeeld over het hele schooljaar. Bij laattijdige betaling worden verwijlintresten of kosten 
aangerekend.  
Op uw vraag kan een schoolfactuur gespreid betaald worden. Indien u dit wenst, vragen we contact 
op te nemen met onze financieel en logistiek directeur (mevr. B. Schrijvers).  
 


