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Studiekosten 2021-2022

ALGEMEEN - ALLE RICHTINGEN EN JAREN

PROVISIE

Om de uitgaven te spreiden over het volledige schooljaar vragen wij een provisie bij aanvang van het schooljaar
van 100,00 euro. Deze provisie wordt in mindering gebracht bij de eindafrekening in juni. In januari krijg je een
tussentijdse factuur.

WAARBORG CHROMEBOOK

De school stelt middels een gebruiksovereenkomst kosteloos een chromebook ter beschikking van elke leerling.
Hiervoor vragen wij een waarborg van 50 euro. Deze waarborg wordt terugbetaald wanneer het toestel
(inclusief voeding en beschermhoes) wordt ingeleverd in dezelfde staat zoals het werd uitgereikt.
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Studiekosten 2021-2022

EERSTE GRAAD
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Studiekosten 2021-2022

1ste leerjaar A

1A Focus X-tra Economie en Organisatie

1A Focus X-tra Maatschappij en Welzijn

1A Focus X-tra Sport

1A Focus X-tra Stem-ICT

1A Focus X-tra Talen - Wiskunde

1A Focus Basis Economie en Organisatie

1A Focus Basis Maatschappij en Welzijn

1A Focus Basis Sport

1A Focus Basis Stem-ICT

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken 190,00 euro

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

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 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 110,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 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-preventieactiviteiten-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) 20,00 euro
- Bellewaerde 40,00 euro
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Studiekosten 2021-2022

1ste Leerjaar B

1B Economie en Organisatie – Maatschappij en Welzijn

1B Economie en Organisatie – Sport

1B Maatschappij en Welzijn – Sport

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken 120,00  euro

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

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 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 45,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 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 – preventieactiviteiten – projectweek
- materiaal praktijkvakken - 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) 20,00 euro
- Bellewaerde 40,00 euro
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Studiekosten 2021-2022

2de leerjaar A - focus X-tra

2A Focus X-Tra  Economie en Organisatie

2A Focus X-Tra Maatschappij en Welzijn

2A Focus X-Tra Sport

2A Focus X-tra Basis Stem ICT

2A Focus  X-Tra Moderne talen en wetenschappen

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken 250,00 euro

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

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 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 95,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 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 – preventieactiviteiten  – 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) 20,00 euro
- Bowling Wemmel 20,00 euro
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Studiekosten 2021-2022

2de leerjaar A - focus basis

2A Focus Basis Economie en Organisatie

2A Focus Basis Maatschappij en Welzijn

2A Focus Basis Sport

2A Focus Basis Stem ICT

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken 240,00 euro

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

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 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 95,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 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 – preventieactiviteiten  – 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) 20,00 euro
- Bowling Wemmel 20,00 euro
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Studiekosten 2021-2022

2de Beroepsvoorbereidend leerjaar

2B Economie en Organisatie – Maatschappij en Welzijn

2B Economie en Organisatie – Sport

2B Maatschappij en Welzijn – Sport

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken 150,00 euro

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

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 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 80,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Schoolkosten: 130,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken,
permanente evaluatie - materiaal praktijk voeding -
video en/of film - preventieactiviteiten – 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) 20,00 euro
- Bowling Wemmel 20,00 euro
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Studiekosten 2021-2022

TWEEDE GRAAD
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Studiekosten 2021-2022

3 en 4 FINALITEIT DOORSTROOM (D) - DOMEIN Maatschappij & Welzijn, Economie & Organisatie,
STEM

3 Maatschappij- en Welzijnswetenschappen

3 Economie Wetenschappen

3 Technologische Wetenschappen

4 Economie

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
3de jaar 400,00 euro
(Dit is een raming op basis van vorig schooljaar. In 2021 starten we met een hervormd 3de jaar.
Hierdoor kan een afwijking van deze raming mogelijk zijn.)
4de jaar 350,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 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 90,00 euro
- Gedrukte cursussen - printer informatica (per kopie) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Schoolkosten: 55,00 euro

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

Vrijblijvende onkosten
- Huur van kastje 10,00 euro
- Waarborg huur kastje 15,00 euro
- Efteling (3 de jaar) 40,00 euro
- Londen (4de jaar) 250,00 euro
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Studiekosten 2021-2022

3 en 4 FINALITEIT DOORSTROOM (D) - DOMEIN Sport

3 Sportwetenschappen

4 Sportwetenschappen

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
3de jaar 330,00 euro
(Dit is een raming op basis van vorig schooljaar. In 2021 starten we met een hervormd 3de jaar.
Hierdoor kan een afwijking van deze raming mogelijk zijn.)
4de jaar 280,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 euro
- Sportuitrusting:

- Badmuts latex 2,00 euro
- Badmuts siliconen 5,00 euro
- Rode veters 3,00 euro
- Fleece (verplicht vanaf het 4de jaar) 25,00 euro
- Legging (enkel voor meisjes) 17,00 euro
- Maillot (turnpak) (enkel voor meisjes) 15,50 euro
- Singlet (enkel voor jongens) 8,50 euro
- T-shirt wit 9,00 euro
- T-shirt blauw 11,00 euro
- Short 15,00 euro
- In- en outdoorschoenen , zwembroek/zwempak, donkerblauwe of zwarte joggingbroek, regenjasje

Zelf aan te kopen
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 cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Vervoer bus en/of fiets naar het zwembad en/of het atletiekveld (per rit) 2,00 euro
- Sportstage (3de jaar) 180,00 euro
- Sportstage (4de jaar) 215,00 euro
- Schoolzwemmen 80,00 euro
- Schoolkosten: 45,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken -
permanente evaluatie - video en/of film - preventieactiviteiten- 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
- (enkel 3de jaar) workshop EHBO 8,00 euro

Vrijblijvende onkosten
- Efteling (3 de jaar) 40,00 euro
- Londen (4 de jaar) 250,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
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Studiekosten 2021-2022

3 en 4 FINALITEIT DOORSTROOM + ARBEIDSMARKT (D&A) - DOMEIN Economie & Organisatie

3 Bedrijf en Organisatie

4 Handel

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
3de jaar 300,00 euro
(Dit is een raming op basis van vorig schooljaar. In 2021 starten we met een hervormd 3de jaar.
Hierdoor kan een afwijking van deze raming mogelijk zijn.)
4de jaar 265,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 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 80,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Schoolkosten: 51,00 euro

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

Vrijblijvende onkosten
- Huur van kastje 10,00 euro
- Waarborg huur kastje 15,00 euro
- Efteling (3 de jaar) 40,00 euro
- Londen (4de jaar) 250,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
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Studiekosten 2021-2022

3 en 4 FINALITEIT DOORSTROOM + ARBEIDSMARKT (D&A) - DOMEIN Maatschappij & Welzijn

3 Maatschappij en Welzijn

4 Sociale en technische wetenschappen

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
3de jaar 310,00 euro
(Dit is een raming op basis van vorig schooljaar. In 2021 starten we met een hervormd 3de jaar.
Hierdoor kan een afwijking van deze raming mogelijk zijn.)
4de jaar 225,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 euro
- T-shirt – wit (Lich.opv) 9,00 euro
- Short 15,00 euro
- Rode veters 3,00 euro
- Keukenschort (wit) 12,00 euro

Onkosten gedurende schooljaar
(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht)
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel 80,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina)) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Schoolkosten: 115,00 euro

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

Vrijblijvende onkosten
- Huur van kastje 10,00 euro
- Waarborg huur kastje 15,00 euro
- Efteling (3 de jaar) 40,00 euro
- Londen (4de jaar) 250,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee
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Studiekosten 2021-2022

3 en 4 FINALITEIT DOORSTROOM + ARBEIDSMARKT (D&A) - DOMEIN Sport

3 Sport

4 Lichamelijke opvoeding en sport

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
3de jaar 300,00 euro
(Dit is een raming op basis van vorig schooljaar. In 2021 starten we met een hervormd 3de jaar.
Hierdoor kan een afwijking van deze raming mogelijk zijn.)
4de jaar 220,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 euro
- Sportuitrusting:

- Badmuts latex 2,00 euro
- Badmuts siliconen 5,00 euro
- Rode veters 3,00 euro
- Fleece (verplicht vanaf het 4de jaar) 25,00 euro
- Legging (enkel voor meisjes) 17,00 euro
- Maillot (turnpak) (enkel voor meisjes) 15,50 euro
- Singlet (enkel voor jongens) 8,50 euro
- T-shirt wit 9,00 euro
- T-shirt blauw of grijs 11,00 euro
- Short 15,00 euro
- In- en outdoorschoenen , zwembroek/zwempak, donkerblauwe of zwarte joggingbroek, regenjasje

Zelf aan te kopen
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 cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Vervoer bus en/of fiets naar het zwembad en/of het atletiekveld (per rit) 2,00 euro
- Sportstage (3de jaar) 180,00 euro
- Sportstage (4de jaar) 215,00 euro
- Schoolzwemmen 135,00 euro
- Schoolkosten: 45,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken -
permanente evaluatie - video en/of film – preventieactiviteiten – 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
- (enkel 3de jaar) workshop EHBO 8,00 euro

Vrijblijvende onkosten
- Efteling (3 de jaar) 40,00 euro
- Londen (4 de jaar) 250,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

3 en 4 FINALITEIT ARBEIDSMARKT (A) - DOMEIN Economie en Organisatie

3 Organisatie en Logistiek

4 Kantoor

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
3de jaar 200,00 euro
(Dit is een raming op basis van vorig schooljaar. In 2021 starten we met een hervormd 3de jaar.
Hierdoor kan een afwijking van deze raming mogelijk zijn.)
4de jaar 200,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 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 80,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Schoolkosten: 120,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken -
permanente evaluatie - video en/of film - preventieactiviteiten – 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
- Huur van kastje 10,00 euro
- Waarborg huur kastje 15,00 euro
- Efteling (3 de jaar) 40,00 euro
- Londen (4 de jaar) 250,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

3 en 4 FINALITEIT ARBEIDSMARKT (A) - DOMEIN Maatschappij & Welzijn

3 Zorg en Welzijn

4 Verzorging – Voeding

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
3de jaar 250,00 euro
(Dit is een raming op basis van vorig schooljaar. In 2021 starten we met een hervormd 3de jaar.
Hierdoor kan een afwijking van deze raming mogelijk zijn.)
4de jaar 200,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 euro
- T-shirt – wit (Lich.opv) 9,00 euro
- Short 15,00 euro
- Rode veters 3,00 euro
- Keukenschort (wit) 12,00 euro

Onkosten gedurende schooljaar
(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht)
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel 70,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 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
- Huur van kastje 10,00 euro
- Waarborg huur kastje 15,00 euro
- Efteling (3 de jaar) 40,00 euro
- Londen (4 de jaar) 250,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

3 FINALITEIT ARBEIDSMARKT (A) - DOMEIN Sport

3 Beweging en Sport

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken 300,00 euro

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
(Dit is een raming op basis van vorig schooljaar. In 2021 starten we met een hervormd 3de jaar.
Hierdoor kan een afwijking van deze raming mogelijk zijn.)

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 euro
- Sportuitrusting:

- Badmuts latex 2,00 euro
- Badmuts siliconen 5,00 euro
- Rode veters 3,00 euro
- Fleece (verplicht vanaf het 4de jaar) 25,00 euro
- Legging (enkel voor meisjes) 17,00 euro
- Maillot (turnpak) (enkel voor meisjes) 15,50 euro
- Singlet (enkel voor jongens) 8,50 euro
- T-shirt wit 9,00 euro
- T-shirt blauw of grijs 11,00 euro
- Short 15,00 euro
- In- en outdoorschoenen , zwembroek/zwempak, donkerblauwe of zwarte joggingbroek, regenjasje

Zelf aan te kopen

Onkosten gedurende schooljaar
(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht)
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel 90,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Vervoer bus en/of fiets naar het zwembad en/of het atletiekveld (per rit) 2,00 euro
- Schoolzwemmen 135,00 euro
- Sportstage (3de jaar) 180,00 euro
- Schoolkosten: 45,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken -
permanente evaluatie - video en/of film – preventieactiviteiten – 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
- (enkel 3de jaar) workshop EHBO 8,00 euro

Vrijblijvende onkosten
- Efteling (3 de jaar) 40,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

DERDE GRAAD

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

5 en 6 FINALITEIT DOORSTROOM (D) - DOMEIN Economie & Organisatie

5 en 6 Economie – Moderne talen

5 en 6 Economie - Wiskunde

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
5EM 380,00 euro
5EW 320,00 euro
6EM 285,00 euro
6EW 320,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 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 150,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Schoolkosten: 75,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken
permanente evaluatie - video en/of film - preventieactiviteiten- 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) 120,00 euro
- Parijs (5de jaar) 200,00 euro
- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 5de jaar) 750,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

5 en 6 FINALITEIT DOORSTROOM (D)  - DOMEIN Sport

5 en 6 Sportwetenschappen

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

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

5SW 390,00 euro
6SW 330,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 euro
- Sportuitrusting:

- Badmuts latex 2,00 euro
- Badmuts siliconen 5,00 euro
- Rode veters 3,00 euro
- Fleece 25,00 euro
- Legging (enkel voor meisjes) 17,00 euro
- Maillot (turnpak) (enkel voor meisjes) 15,50 euro
- Singlet (enkel voor jongens) 8,50 euro
- T-shirt wit 9,00 euro
- T-shirt blauw 11,00 euro
- Short 15,00 euro
- In- en outdoorschoenen , zwembroek/zwempak, donkerblauwe of zwarte joggingbroek, regenjasje

Zelf aan te kopen

Onkosten gedurende schooljaar
(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht)
- Educatieve reizen – bezinningsdag – toneel 120,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 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) 210,00 euro
- Skistage (6de jaar) 550,00 euro
- Schoolkosten: 63,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel –  materiaal vakken
permanente evaluatie - video en/of film - preventieactiviteiten- 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
- Grafisch rekentoestel (je zorgt zelf voor de aankoop) 120,00 euro
- Parijs (5de jaar) 200,00 euro
- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 5de jaar) 750,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

5 en 6 FINALITEIT DOORSTROOM + ARBEIDSMARKT (D&A) - DOMEIN Economie en Organisatie,
STEM

5 en 6 Handel

5 en 6 Boekhouden – Informatica

5 en 6 Informaticabeheer

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
5HA 275,00 euro
6HA 300,00 euro
5BI 345,00 euro
6BI 320,00 euro
5IB 190,00 euro
6IB 280,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 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 -  mini-onderneming 140,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Schoolkosten: 70,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken
permanente evaluatie - video en/of film – preventieactiviteiten -
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) 120,00 euro
- Parijs (5de jaar) 200,00 euro
- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 5de jaar) 750,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

5 en 6 FINALITEIT DOORSTROOM + ARBEIDSMARKT (D&A) - DOMEIN Maatschappij & Welzijn

5 en 6 Sociale en technische wetenschappen

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
5STW 175,00 euro
6STW 180,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 euro
- T-shirt – wit (Lich.opv) 9,00 euro
- Short 15,00 euro
- Rode veters 3,00 euro
- Keukenschort wit 12,00 euro

Onkosten gedurende schooljaar
(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht)
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel 135,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Schoolkosten 108,00 euro

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

Vrijblijvende onkosten
- Huur van kastje 10,00 euro
- Waarborg huur kastje 15,00 euro
- Parijs (5de jaar) 200,00 euro
- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 5de jaar) 750,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

5 en 6 Jeugd- en gehandicaptenzorg

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken, agenda, toetsenbladen

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
5JGZ 130,00 euro
6JGZ 130,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 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 120,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina)) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Schoolkosten 108,00 euro

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

Vrijblijvende onkosten
- Huur van kastje 10,00 euro
- Waarborg huur kastje 15,00 euro
- Parijs (5de jaar) 200,00 euro
- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 5de jaar) 750,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

5 en 6 FINALITEIT DOORSTROOM + ARBEIDSMARKT (D&A) - DOMEIN Sport

5 en 6 Lichamelijke opvoeding en sport

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
5LOS 130,00 euro
6LOS 135,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 euro
- Sportuitrusting:

- Badmuts latex 2,00 euro
- Badmuts siliconen 5,00 euro
- Rode veters 3,00 euro
- Fleece 25,00 euro
- Legging (enkel voor meisjes) 17,00 euro
- Maillot (turnpak) (enkel voor meisjes) 15,50 euro
- Singlet (enkel voor jongens) 8,50 euro
- T-shirt wit 9,00 euro
- T-shirt blauw 11,00 euro
- Short 15,00 euro
- In- en outdoorschoenen , zwembroek/zwempak, donkerblauwe of zwarte joggingbroek, regenjasje

Zelf aan te kopen

Onkosten gedurende schooljaar
(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht)
- Educatieve reizen – bezinningsdag – toneel 95,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 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) 210,00 euro
- Skistage (6de jaar) 550,00 euro
- Schoolkosten: 59,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken
permanente evaluatie - video en/of film – preventieactiviteiten – 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) 750,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

5 en 6 FINALITEIT ARBEIDSMARKT (A)  - DOMEIN Economie en Organisatie

5 en 6 Kantoor

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
5KA 130,00 euro
6KA 130,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 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 100,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Schoolkosten: 65,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken
permanente evaluatie - video en/of film – preventieactiviteiten – 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
- Huur van kastje 10,00 euro
- Waarborg huur kastje 15,00 euro
- Parijs (5de jaar) 200,00 euro
- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 6de jaar) 750,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

5 en 6 FINALITEIT ARBEIDSMARKT (A) - DOMEIN Maatschappij & Welzijn

5 en 6 Verzorging

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken

(volledig pakket nieuwe handboeken – ook mogelijkheid voor tweedehands boeken
aan verlaagde prijzen)
5Verz 50,00 euro
6Verz 50,00 euro

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 euro
- T-shirt – wit  (Lich.opv) 9,00 euro
- Short 15,00 euro
- Rode veters 3,00 euro
- Keukenschort wit 12,00 euro

Onkosten gedurende schooljaar
(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht)
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel 86,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Verplegersbroek en vest 50,00 euro
- Schoolkosten: 76,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel - materiaal vakken
permanente evaluatie – materiaal praktijk voeding –
video en/of film - preventieactiviteiten- 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
- Huur van kastje 10,00 euro
- Waarborg huur kastje 15,00 euro
- Parijs (5de jaar) 200,00 euro
- Laatstejaarsreis (voorschot van 200,00 euro in het 6de jaar) 750,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

7 FINALITEIT ARBEIDSMARKT (A)  - DOMEIN Economie en Organisatie

7 Kantoor

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken 100,00 euro

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

- KO Blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 euro
- 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 cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Schoolkosten: 75,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken
permanente evaluatie - video en/of film – preventieactiviteiten – 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 (voorschot van 200,00 euro in het 6de jaar) 750,00 euro
- Bijdrage stage-uitstap 50,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

7 Logistiek

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken 100,00 euro

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

- KO Blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 euro
- 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 120,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Schoolkosten: 58,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken
permanente evaluatie - video en/of film – preventieactiviteiten – 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 750,00 euro
- Bijdrage stage-uitstap 50,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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Studiekosten 2021-2022

7 FINALITEIT ARBEIDSMARKT (A) - DOMEIN Maatschappij & Welzijn

7 Kinderzorg – 7 Thuis- en bejaardenzorg/zorgkunde

Begin schooljaar
- Waarborg bruikleen chromebook van de school

(wordt terugbetaald na opnieuw inleveren in dezelfde staat) 50,00 euro
- Hand- en werkboeken 50,00 euro

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

- KO blaadjes 1,50 euro
- Oortjes/hoofdtelefoon voor chromebook 8,00 euro
- T-shirt - wit (Lich.opv) 9,00 euro
- Short 15,00 euro
- Rode veters 3,00 euro
- Keukenschort wit 12,00 euro

Onkosten gedurende schooljaar
(via schoolrekening – tweemaal per schooljaar – provisie wordt in mindering gebracht)
- Educatieve reizen – sportdag – bezinningsdag – toneel 92,00 euro
- Gedrukte cursussen en eigen afdrukken (per pagina) 0,05 euro
- Gekleurde kopie (per pagina) 0,15 euro
- BookWidgets (online oefenplatform) 2,50 euro
- Verplegersbroek en vest (enkel voor bejaardenzorg) 50,00 euro
- Schoolkosten: 75,00 euro

(algemeen drukwerk - verzekering medische kosten -
auteursrechten Reprobel -  materiaal vakken
permanente evaluatie - video en/of film - preventieactiviteiten- 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 (voorschot van 200,00 euro in het 6de jaar) 750,00 euro

Don Bosco Groot-Bijgaarden is een afdeling van
vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

ondernemingsnummer 0415.432.291 - rechtspersonenregister Leuven
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