
Studiekosten 2019-2020 

LIJST VAN DE STUDIEKOSTEN 2019-2020 
(de prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen – zij werden samengesteld op basis van het schooljaar 2018-2019) 

 

 

 

 

1ste leerjaar A  

Begin schooljaar 
- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 280,00 euro 

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                           voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt - wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar –  
provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   95,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolzwemmen 45,00 euro 
- Schoolzwemmen (busvervoer per rit) 2,00 euro  
- Schoolkosten: 85,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken 
permanente evaluatie - video en/of film-preventiedag-mondiale vorming-  
feest van Don Bosco - schriftjes – abonnement vaktijdschrift - PO – TO – project jaarthema) 

- Boekenpakket met 5 jeugdboeken (voor 1A sport en talen-wiskunde) 16,00 euro 
 
Vrijblijvende onkosten 

- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Rekentoestel (je zorgt zelf voor de aankoop) 16,00 euro 
- Bellewaerde 36,00 euro 
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1ste leerjaar B 

Begin schooljaar 
- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 160,00  euro 

 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweede handsboeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt – wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar –  
provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   45,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolzwemmen 45,00 euro 
- Schoolzwemmen (busvervoer per rit) 2,00 euro 
- Schoolkosten: 170,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken  
permanente evaluatie - video en/of film – preventiedag – projectweek 
- materiaal praktijk vakken - mondiale vorming - feest van Don Bosco - 
schriftjes – abonnement vaktijdschrift – project techniek – project jaarthema) 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Rekentoestel (je zorgt zelf voor de aankoop) 16,00 euro 
- Bellewaerde 36,00 euro 
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2 Handel – Moderne wetenschappen – Sociale en technische vorming 

Begin schooljaar 
- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 310,00 euro 

 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt - wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   95,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen (per kopie) - printer informatica 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolzwemmen 45,00 euro 
- Schoolzwemmen (enkel voor sport) (busvervoer per rit) 2,00 euro 
- Schoolkosten: 110,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel  -materiaal vakken - 
permanente evaluatie - materiaal praktijk voeding - 
video en/of film - preventiedag – mondiale vorming - feest van Don Bosco - 
schriftjes – abonnement vaktijdschrift – boekje Frans – project jaarthema) 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Rekentoestel (je zorgt zelf voor de aankoop) 16,00 euro 
- Bowling Wemmel 16,00 euro 

 
 
 

2de Beroepsvoorbereidend leerjaar 

Begin schooljaar 
- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 165,00 euro 

 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                       voor tweehandsboeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt - wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   80,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen (per kopie) – printer informatica 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten: 130,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken,  
permanente evaluatie - materiaal praktijk voeding - 
video en/of film - preventiedag – mondiale vorming - feest van Don Bosco – 
schriftjes – abonnement vaktijdschrift – PO – projectweek - – project jaarthema) 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Rekentoestel (je zorgt zelf voor de aankoop) 16,00 euro 
- Bowling Wemmel 16,00 euro 
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3 en 4 Economie (ASO) 

 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen  400,00 euro (3) 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid                       
                            voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 530,70 euro (4) 

- T-shirt  - wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar –  
provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   90,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen - printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten: 55,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken -  
permanente evaluatie - video en/of film – preventiedag – mondiale vorming - 
feest van Don Bosco - schriftjes – abonnement vaktijdschrift – PO – project jaarthema) 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Londen (4de jaar) 225,00 euro 
- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Efteling (3 de jaar) 35,00 euro 
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3 en 4 Sportwetenschappen (ASO) 

 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 330,00 euro 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                            voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- Sportuitrusting: 
- Badmuts latex 2,00 euro 
- Badmuts siliconen 5,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 
- Fleece (enkel in het 4de jaar) 25,00 euro 
- Legging 17,00 euro 
- Maillot (turnpak) 15,50 euro 
- Singlet 8,50 euro 
- T-shirt wit 9,00 euro 
- T-shirt blauw  11,00 euro 
- Short 15,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag (enkel 4de jaar) – bezinningsdag – toneel   85,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Vervoer bus en/of fiets naar het zwembad en/of het atletiekveld (per rit) 2,00 euro 
- Sportstage (3de jaar) 155,00 euro 
- Sportstage (4de jaar) 185,00 euro 
- Schoolzwemmen 80,00 euro 
- Schoolkosten: 45,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken -  
permanente evaluatie - video en/of film - preventiedag- mondiale vorming 
feest van Don Bosco - schriftjes – abonnement vaktijdschrift – project jaarthema) 

- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Waarborg fitness sleutel 12,00 euro 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Fleece (in het 3de  jaar)                                                 25,00 euro 
- Joggingbroek                25,00 euro 
- Londen (4 de jaar) 225,00 euro 
- Efteling (3 de jaar) 35,00 euro 
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3 en 4 Handel (TSO) 

 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 300,00 euro 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                           voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt - wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   80,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen – printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten: 51,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken -  
permanente evaluatie - video en/of film – preventiedag – mondiale vorming 
feest van Don Bosco - schriftjes – abonnement vaktijdschrift – project jaarthema) 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Londen (4de jaar) 225,00 euro 
- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Efteling (3 de jaar) 35,00 euro 

 
 
 

3 en 4 Sociale en technische wetenschappen (TSO) 

 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 310,00 euro 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                           voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt – wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   80,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen – printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten: 115,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken  
permanente evaluatie – materiaal praktijk voeding - 
video en/of film – preventiedag – mondiale vorming - feest van Don Bosco –  
 schriftjes – abonnement vaktijdschrift – project jaarthema) 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Londen (4de jaar) 225,00 euro 
- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Efteling (3 de jaar) 35,00 euro 
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3 en 4 Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 

 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 296,00 euro 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                         voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- Sportuitrusting: 
- Badmuts latex 2,00 euro 
- Badmuts siliconen 5,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 
- Fleece (enkel in het 4de jaar) 25,00 euro 
- Legging 17,00 euro 
- Maillot (turnpak) 15,50 euro 
- Singlet 8,50 euro 
- T-shirt wit 9,00 euro 
- T-shirt blauw of grijs 11,00 euro 
- Short 15,00 euro 

 
 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag (enkel 4de  jaar) – bezinningsdag – toneel   60,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen – printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Vervoer bus en/of fiets naar het zwembad en/of het atletiekveld (per rit) 2,00 euro 
- Sportstage (3de jaar) 155,00 euro 
- Sportstage (4de jaar) 185,00 euro 
- Schoolzwemmen 135,00 euro 
- Schoolkosten: 45,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken -  
permanente evaluatie - video en/of film – preventiedag – mondiale vorming 
feest van Don Bosco - schriftjes – abonnement vaktijdschrift – PO – project jaarthema) 

- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro 
- Waarborg fitness sleutel 12,00 euro  

 
 
 
Vrijblijvende onkosten 

- Fleece (in het 3de jaar) 25,00 euro 
- Joggingbroek  25,00 euro 
- Londen (4 de jaar) 225,00 euro 
- Efteling (3 de jaar) 35,00 euro 
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-  

3 en 4 Kantoor (BSO) 

Begin schooljaar 
- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 200,00 euro 

 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt – wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short  15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   80,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen - printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten: 120,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken -  
permanente evaluatie - video en/of film - preventiedag – mondiale vorming 
feest van Don Bosco - schriftjes – abonnement vaktijdschrift – projectweek – project jaarthema)  

- Beroepsgerichte vakken + bezoek WPL 75,00 euro 
- Vanaf 3 KA: aankoop veiligheidsschoenen (je zorgt zelf voor de aankoop) 35,00 euro 

 
 
Vrijblijvende onkosten 

- Londen (4 de jaar) 225,00 euro 
- Efteling (3 de jaar) 35,00 euro 
- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  

  
 
 

3 en 4 Verzorging - voeding (BSO) 

Begin schooljaar 
- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 250,00 euro 

 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt – wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   70,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten: 125,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken  
permanente evaluatie – materiaal praktijk voeding – 
video en/of film – preventiedag – mondiale vorming - feest van Don Bosco 
 schriftjes – abonnement vaktijdschrift – PO – projectweek – project jaarthema) 
Beroepsgerichte vakken 40,00 euro 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Londen (4 de jaar) 225,00 euro 
- Efteling (3 de jaar) 35,00 euro 
- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
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5 en 6 Economie - moderne talen (ASO) 

5 en 6 Economie - wiskunde (ASO) 

 
 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 400,00 euro 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt - wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   150,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen - printer informatica (per kopie ) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten: 75,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken  
permanente evaluatie - video en/of film - preventiedag- mondiale vorming -  
feest van Don Bosco -  schriftjes - abonnement 
vaktijdschrift - diploma en/of GIP kosten – project jaarthema) 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Huur van kastje 10,00 euro  
- Waarborg huur kastje 15,00 euro 
- Grafisch rekentoestel (je zorgt zelf voor de aankoop) 100,00 euro 
- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 5de jaar) 740,00 euro 
- Parijs (5de jaar) 200,00 euro 
- Krakau 250,00 euro
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5 en 6 Sportwetenschappen  (ASO) 

 

 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 420,00 euro 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- Sportuitrusting: 
- Badmuts latex 2,00 euro 
- Badmuts siliconen 5,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 
- Fleece 25,00 euro 
- Legging 17,00 euro 
- Maillot (turnpak) 15,50 euro 
- Singlet 8,50 euro 
- T-shirt wit 9,00 euro 
- T-shirt blauw  11,00 euro 
- Short 15,00 euro 

 
 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – bezinningsdag – toneel   120,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolzwemmen 80,00 euro 
- Atletiekveld 25,00 euro 
- Vervoer bus en/of fiets naar het zwembad en/of het atletiekveld (per rit) 2,00 euro 
- Sportstage (5de jaar) 80,00 euro 
- Sportstage (6 de jaar) 190,00 euro 
- Schoolkosten: 63,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel –  materiaal vakken 
permanente evaluatie - video en/of film - preventiedag- mondiale vorming - 
feest van Don Bosco - schriftjes - abonnement 
vaktijdschrift - diploma en/of GIP kosten – project jaarthema) 

                 -        Huur van kastje  10,00 euro 
                 -        Waarborg huur kastje 15,00 euro 
                           Waarborg fitness sleutel 12,00 euro 
 
Vrijblijvende onkosten 
- Parijs (5de jaar)  200,00 euro 
- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 5de jaar) 740,00 euro 
- Grafisch rekentoestel (je zorgt zelf voor de aankoop) 100,00 euro  
- Krakau 250,00 euro 
- Joggingbroek 25,00 euro 
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5 en 6 Handel (TSO) 

5 en 6 Boekhouden - informatica (TSO) 

5 en 6 Informaticabeheer (TSO) 

 

 

Begin schooljaar 
- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 400,00 euro 

 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt - wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel -  mini-onderneming 140,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen - printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten:  70,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken 
permanente evaluatie - video en/of film – preventiedag - 
feest van Don Bosco - schriftjes - abonnement 
vaktijdschrift - diploma en/of GIP kosten – project jaarthema) 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 5de jaar) 740,00 euro 
- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro 
- Parijs (5de jaar)  200,00 euro 
- Grafisch rekentoestel (je zorgt zelf voor de aankoop) 100,00 euro 
- Krakau 250,00 euro 
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5 en 6 Sociale en technische wetenschappen (TSO) 

 

 

Begin schooljaar 
- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 200,00 euro 

 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt – wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   135,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen - printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten 108,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken 
permanente evaluatie – materiaal praktijk voeding –  
video en/of film – preventiedag – mondiale vorming -  feest van Don Bosco 
 schriftjes – abonnement vaktijdschrift 
diploma en/of GIP kosten – PO – project jaarthema) 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 5de jaar) 740,00 euro 
- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro 
- Parijs (5de jaar)  200,00 euro 
- Krakau 250,00 euro 

  



Studiekosten 2019-2020 

 

5 en 6 Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 

 

 

Begin schooljaar 
- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 200,00 euro 

 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt – wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   120,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen - printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten 108,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken 
permanente evaluatie – materiaal praktijk voeding –  
video en/of film – preventiedag – mondiale vorming -  feest van Don Bosco 
 schriftjes – abonnement vaktijdschrift 
diploma en/of GIP kosten – PO – project jaarthema) 
 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 5de jaar) 740,00 euro 
- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro 
- Parijs (5de jaar)  200,00 euro 
- Krakau 250,00 euro 



Studiekosten 2019-2020 

-   

5 en 6 Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 

 
 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 200,00 euro 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                         voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- Sportuitrusting: 
- Badmuts latex 2,00 euro 
- Badmuts siliconen 5,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 
- Fleece 25,00 euro 
- Joggingbroek 25,00 euro 
- Legging 17,00 euro 
- Maillot (turnpak) 15,50 euro 
- Singlet 8,50 euro 
- T-shirt wit 9,00 euro 
- T-shirt blauw  11,00 euro 
- Short 15,00 euro 
 

Onkosten gedurende schooljaar 
(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – bezinningsdag – toneel   95,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen - printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolzwemmen  80,00 euro 
- Atletiek 25,00 euro 
- Vervoer bus en/of fiets naar het zwembad en/of het atletiekveld (per rit) 2,00 euro 
- Sportstage (5de jaar) 80,00 euro 
- Sportstage (6 de jaar) 190,00 euro 
- Schoolkosten: 59,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken  
permanente evaluatie - video en/of film – preventiedag – mondiale vorming 
feest van Don Bosco - schriftjes - abonnement 
vaktijdschrift - diploma en/of GIP kosten – project jaarthema) 

- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro 
- Waarborg fitness sleutel 12,00 euro 

 
 
Vrijblijvende onkosten 

- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 5de jaar) 740,00 euro 
- Parijs (5de jaar)              200,00 euro  
- Krakau             250,00 euro 
- Joggingbroek                                25,00 euro 

  
 



Studiekosten 2019-2020 

 

5 en 6 Kantoor (BSO) 

 

 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 160,00 euro 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt - wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   100,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen - printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten: 65,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken  
permanente evaluatie - video en/of film – preventiedag – mondiale vorming 
feest van Don Bosco - schriftjes - abonnement 
vaktijdschrift - diploma en/of GIP kosten – boeken PAV – project jaarthema) 

- Beroepsgerichte vakken 60,00 euro 
- Voor nieuwe leerlingen: aankoop veiligheidsschoenen (je zorgt zelf voor de aankoop) 35,00 euro 

 
 
Vrijblijvende onkosten 

- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 6de jaar) 740,00 euro 
- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Parijs (5de jaar)              200,00 euro  

- Krakau                               250,00 euro



Studiekosten 2019-2020 

 

5 en 6 Verzorging (BSO) 

 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 150,00 euro 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt – wit  (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   86,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen - printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Verplegersbroek - vest 54,00 euro 
- Schoolkosten: 76,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken  
permanente evaluatie – materiaal praktijk voeding – 
video en/of film - preventiedag- mondiale vorming - feest van Don Bosco 
 schriftjes – abonnement vaktijdschrift 
diploma en/of GIP kosten – boeken PAV – project jaarthema) 
Beroepsgerichte vakken 70,00 euro 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 6de jaar) 740,00 euro 
- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Parijs (5de jaar)              200,00 euro  
- Krakau                              250,00 euro 



Studiekosten 2019-2020 

 

7 Kantoor (BSO) 

 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 100 euro 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- Leerboeken digitaal (VVKSO) 35,00 euro 
- T-shirt - wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   76,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen - printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten: 75,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken  
permanente evaluatie - video en/of film – preventiedag – mondiale vorming - 
feest van Don Bosco - schriftjes - abonnement 
vaktijdschrift - diploma en/of GIP kosten – boeken PAV – project jaarthema) 

- Virtueel bedrijf (ODOO) 120,00 euro 
 
Vrijblijvende onkosten 

- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Laatstejaarsreis 740,00 euro 
- Eventuele bijdrage stage-uitstap 50,00 euro 

 



Studiekosten 2019-2020 

 

7 Logistiek  (BSO) 

 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 100,00 euro 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 
                 -       T-shirt - wit (Lich.opv) 9,00 euro 
                 -        Short 15,00 euro 
                  -       Rode veters 3,00 euro 
   
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   120,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen - printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten: 58,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken  
permanente evaluatie - video en/of film – preventiedag – mondiale vorming - 
feest van Don Bosco - schriftjes - abonnement 
vaktijdschrift - diploma en/of GIP kosten – boeken PAV – project jaarthema) 

- Opleiding VCA 60,00 euro 
- ERP MY DC 45,00 euro 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Laatstejaarsreis 740,00 euro 
- Eventuele bijdrage stage-uitstap 50,00 euro 

 



Studiekosten 2019-2020 

 

7 Kinderzorg – 7 Thuis - en bejaardenzorg/zorgkundige (BSO) 

 
Begin schooljaar 

- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen 100,00 euro 
 (volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid  
                          voor tweedehands boeken aan verlaagde prijzen) 

- T-shirt - wit (Lich.opv) 9,00 euro 
- Short 15,00 euro 
- Rode veters 3,00 euro 

 
Onkosten gedurende schooljaar 

(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht) 
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel   92,00 euro 
- Gedrukte cursusdelen - printer informatica (per kopie) 0,05 euro 
- Gekleurde kopie (per kopie) 0,15 euro 
- Educatief  software basispakket (Windows, Office, antivirus, ….) 

voor school- en thuisgebruik met ondersteuning 15,00 euro 
- Schoolkosten: 75,00 euro 

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten - 
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken 
permanente evaluatie - video en/of film - preventiedag- mondiale vorming 
feest van Don Bosco - schriftjes - abonnement 
vaktijdschrift - diploma en/of GIP kosten – boeken PAV – project jaarthema) 
Beroepsgerichte vakken 80,00 euro 

 
Vrijblijvende onkosten 

- Huur van kastje  10,00 euro 
- Waarborg huur kastje 15,00 euro  
- Laatstejaarsreis 740,00 euro 

 
 

 
 
Om deze uitgaven te spreiden over het volledige schooljaar vragen wij een provisie: 

- bij aanvang van het schooljaar van 100,00 euro 
- bij aanvang van het 2de semester van 100,00 euro 
(deze provisie wordt in mindering gebracht) 
 
 


