
 
 

 
 

overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 
1ste jaar (A-stroom) 

Vaste kosten   
-  zwemmen       40,00  
-  cafetariagebruik      45,00 
-  lidmaatschap bib      1,00  
-  Academic Software (Office 365, WeZooz)  7,50/trimester  
-  rapportmapje      1,00  
- VIP-map       1,00  
-  kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  schoolagenda      5,00 
-  werkstukjes PO      5,00  
-  werkstukjes techniek     ± 10,00 
-  klasdagen       ± 90,00  
-  activiteiten      ± 85,00  
-  sportdag       ± 25,00 
 

Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  

• U kan hiervoor ingaan op het aanbod van het laptopproject met drie mogelijkheden: 
1) aankoop: € 619,00; 
2) huur over 3 jaar:€ 20,05 per maand (waarborg 6 maanden); 
3) huur over 4 jaar: € 15,20 per maand (waarborg 8 maanden). 

- In de drie gevallen is er voor de contracten die ingegaan zijn op 1 september 2021 
een tegemoetkoming van € 510,00 vanuit de Digisprong-middelen, betaald via de 
schoolrekening, gespreid over drie schooljaren: 3x (€70/€50/€50). 

- Voor de contracten die ingaan vanaf 1 september 2022 bedraagt de 
tegemoetkoming € 340,00, gespreid over twee schooljaren 2 x (€70/€50/€50). 

Voor een detail van de voorwaarden (ondersteuning, waarborg, vervroegde uitstap) 
verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

• Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken (zonder 
de ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale technische 
vereisten verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 
 
 

Keuzegedeelte 
-  Klassieke studiën      ± 30,00  
-  Stem-wetenschappen (4 uur)    ± 70,00  
-  creatief Frans       ± 10,00  
-  creatief Nederlands      ± 10,00  
- kunst & creatie      ± 10,00  
- sport       ± 70,00  
- Stem-wetenschappen (2 uur)    ± 35,00  
 
 
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de 
betaling van de klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te 
wenden tot de directie. 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we 
reeds gemaakte kosten toch aan. 
 
 
 



 
 
 

Facultatief   
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- avondstudie: vast bedrag per periode     15,00 – 15,00 – 25,00 – 25,00 1 
- huistaakpapier      2,00 (blok van 100 bladen) 
- overhoringspapier       2,00 (blok van 100 bladen) 
- kopieën (per kopie; door leerling)    0,10 (kleurenkopie: 0,25) 
- huur laptoplocker       10,00 (+ waarborg sleutel: 15,00) 
   

Boekenpakket  
1A (basisvorming): alles nieuw    226,55 (=excl. naslagwerk 40,49)2 
 
Keuze klassieke studiën     22,00 
 
Schoolspullen allerlei      77,00  
(indien besteld op school)   
Rekentoestel       16,00  

 
1 Periode 1 = tot herfstvakantie; periode 2 = tot kerstvakantie;  

  periode 3 = 2° trimester; periode 4 = 3° trimester 
2 naslagwerk = atlas en woordenboeken (indien besteld op school) 



 

 

 

 

overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 
1ste jaar (B-stroom) 

Vaste kosten   
-  zwemmen       40,00  
-  cafetariagebruik      45,00 
-  lidmaatschap bib      1,00  
-  Academic Software (Office 365, WeZooz)  7,50/trimester  
-  rapportmapje      1,00  
-  VIP-map       1,00  
-  kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  schoolagenda      5,00  
-  werkstukjes PO      5,00  
-  werkstukjes techniek     ± 10,00 
- projectweken      ± 40,00 
-  klasdagen       ± 90,00  
-  activiteiten      ± 85,00  
-  sportdag       ± 25,00 
- projectweken      ± 40,00 
 

Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  

• U kan hiervoor ingaan op het aanbod van het laptopproject met drie mogelijkheden: 
4) aankoop: € 619,00; 
5) huur over 3 jaar:€ 20,05 per maand (waarborg 6 maanden); 
6) huur over 4 jaar: € 15,20 per maand (waarborg 8 maanden). 

- In de drie gevallen is er voor de contracten die ingegaan zijn op 1 september 2021 
een tegemoetkoming van € 510,00 vanuit de Digisprong-middelen, betaald via de 
schoolrekening, gespreid over drie schooljaren: 3x (€70/€50/€50). 

- Voor de contracten die ingaan vanaf 1 september 2022 bedraagt de 
tegemoetkoming € 340,00, gespreid over twee schooljaren 2 x (€70/€50/€50). 

Voor een detail van de voorwaarden (ondersteuning, waarborg, vervroegde uitstap) 
verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

• Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken (zonder 
de ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale technische 
vereisten verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 
 
 
Schoolspullen allerlei     ongeveer € 22,00  
   
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de 
betaling van de klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te 
wenden tot de directie. 
 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we 
reeds gemaakte kosten toch aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Facultatief   
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- avondstudie: vast bedrag per periode     15,00 – 15,00 – 25,00 – 25,003 
- huistaakpapier      2,00 (blok van 100 bladen) 
- overhoringspapier       2,00 (blok van 100 bladen) 
- kopieën (per kopie; door leerling)    0,10 (kleurenkopie: 0,25) 
- huur laptoplocker       10,00 (+ waarborg sleutel: 15,00) 
   

Boekenpakket  
 
1B (basisvorming): alles nieuw    146,80 

 
3 Periode 1 = tot herfstvakantie; periode 2 = tot kerstvakantie;  

  periode 3 = 2° trimester; periode 4 = 3° trimester 



 
 

 
 

overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 
2de jaar (A-stroom) 

 
Vaste kosten   
-  zwemmen       40,00  
-  cafetariagebruik      45,00 
-  lidmaatschap bib      1,00  
-  Academic Software (Office 365, WeZooz)  7,50/trimester 
-  rapportmapje      1,00  
-  kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  schoolagenda      5,00  
-  werkstukjes PO      2,50 
-  klasdag       ± 20,00  
-  sportdag       ± 25,00  
-  activiteiten      ± 95,00  
 

Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  

• U kan hiervoor ingaan op het aanbod van het laptopproject met drie mogelijkheden: 
7) aankoop: € 619,00; 
8) huur over 3 jaar:€ 20,05 per maand (waarborg 6 maanden); 
9) huur over 4 jaar: € 15,20 per maand (waarborg 8 maanden). 

- In de drie gevallen is er voor de contracten die ingegaan zijn op 1 september 2021 
een tegemoetkoming van € 510,00 vanuit de Digisprong-middelen, betaald via de 
schoolrekening, gespreid over drie schooljaren: 3x (€70/€50/€50). 

- Voor de contracten die ingaan vanaf 1 september 2022 bedraagt de 
tegemoetkoming € 340,00, gespreid over twee schooljaren 2 x (€70/€50/€50). 

Voor een detail van de voorwaarden (ondersteuning, waarborg, vervroegde uitstap) 
verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

• Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken (zonder 
de ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale technische 
vereisten verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 
 
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de 
betaling van de klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te 
wenden tot de directie. 
 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we 
reeds gemaakte kosten toch aan. 
 

Facultatief   
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- avondstudie: vast bedrag per periode     15,00 – 15,00 – 25,00 – 25,00 4 
- huistaakpapier      2,00 (blok van 100 bladen) 
- overhoringspapier       2,00 (blok van 100 bladen) 
- kopieën (per kopie; door leerling)    0,10 (kleurenkopie: 0,25) 
- huur laptoplocker       10,00 (+ waarborg sleutel: 15,00) 
 
 

 
4 Periode 1 = tot herfstvakantie; periode 2 = tot kerstvakantie;  

  periode 3 = 2° trimester; periode 4 = 3° trimester 



 
 
   

Boekenpakket  
 
Basisopties 
2A (Economie & organisatie): alles nieuw   225,40 (=excl. naslagwerk 30,50) 5 
2A (Latijn): alles nieuw     209,90 (=excl. naslagwerk 30,50) 
2A (Latijn-Grieks): alles nieuw    239,90 (=excl. naslagwerk 30,50) 
2A (maatschappij & welzijn): alles nieuw   217,80 (=excl. naslagwerk 30,50) 
2A (moderne talen wetenschappen): alles nieuw  205,20 (=excl. naslagwerk 30,50) 
2A (STEM wetenschappen): alles nieuw   187,40 (=excl. naslagwerk 30,50) 
 
Keuzegedeelte 
Economie en organisatie     18,85 
 

 
5 naslagwerk = atlas, in principe al aangekocht in het eerste jaar 



 
 

 
 

overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 
2de jaar (B-stroom) 

 
Vaste kosten   
-  zwemmen       40,00  
-  cafetariagebruik      45,00 
-  lidmaatschap bib      1,00  
-  Academic Software (Office 365, WeZooz)  7,50/trimester 
-  rapportmapje      1,00   
-  kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  schoolagenda      5,00  
-  lessen voeding      ± 10,00 
-  klasdag       ± 20,00  
-  activiteiten      ± 75,00  
-  sportdag       ± 25,00 
- projectweken      + 40,00 
 

Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  

• U kan hiervoor ingaan op het aanbod van het laptopproject met drie mogelijkheden: 
10) aankoop: € 619,00; 
11) huur over 3 jaar:€ 20,05 per maand (waarborg 6 maanden); 
12) huur over 4 jaar: € 15,20 per maand (waarborg 8 maanden). 

- In de drie gevallen is er voor de contracten die ingegaan zijn op 1 september 2021 
een tegemoetkoming van € 510,00 vanuit de Digisprong-middelen, betaald via de 
schoolrekening, gespreid over drie schooljaren: 3x (€70/€50/€50). 

- Voor de contracten die ingaan vanaf 1 september 2022 bedraagt de 
tegemoetkoming € 340,00, gespreid over twee schooljaren 2 x (€70/€50/€50). 

Voor een detail van de voorwaarden (ondersteuning, waarborg, vervroegde uitstap) 
verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

• Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken (zonder 
de ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale technische 
vereisten verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 
   
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de 
betaling van de klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te 
wenden tot de directie. 
 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we 
reeds gemaakte kosten toch aan. 
 

Facultatief   
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- avondstudie: vast bedrag per periode     15,00 – 15,00 – 25,00 – 25,006 
- huistaakpapier      2,00 (blok van 100 bladen) 
- overhoringspapier       2,00 (blok van 100 bladen) 
- kopieën (per kopie; door leerling)    0,10 (kleurenkopie: 0,25) 
- huur laptoplocker       10,00 (+ waarborg sleutel: 15,00) 
  

 
6 Periode 1 = tot herfstvakantie; periode 2 = tot kerstvakantie;  

  periode 3 = 2° trimester; periode 4 = 3° trimester 



  

Boekenpakket  
 
2B: alles nieuw      225,49 



 
 

 
 

overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 
2de graad Doorstroom 

Vaste kosten   
-  zwemmen       40,00  
-  cafetariagebruik      45,00 
-  lidmaatschap bib      1,00  
-  Academic Software (Office 365, WeZooz)  7,50/trimester  
-  rapportmapje      1,00  
- kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  agenda                 2,00  
-  klasdagen 3de jaar          ±100,00  
-   klasdag + sportdag 4de jaar         + 50,00 
-   klasdagen Texel 4de jaar natuurwetenschappen     + 210,00 
-  activiteiten           ± 70,00  
  

Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  

• U kan hiervoor ingaan op het aanbod van het laptopproject met drie 
mogelijkheden: 

13) aankoop: € 619,00; 
14) huur over 3 jaar:€ 20,05 per maand (waarborg 6 maanden); 
15) huur over 4 jaar: € 15,20 per maand (waarborg 8 maanden). 
- In de drie gevallen is er voor de contracten die ingegaan zijn op 1 september 2021 

een tegemoetkoming van € 510,00 vanuit de Digisprong-middelen, betaald via de 
schoolrekening, gespreid over drie schooljaren: 3x (€70/€50/€50). 

- Voor de contracten die ingaan vanaf 1 september 2022 bedraagt de 
tegemoetkoming € 340,00, gespreid over twee schooljaren: 2x (€70/€50/€50) 

Voor een detail van de voorwaarden (ondersteuning, waarborg, vervroegde uitstap) 
verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

• Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken 
(zonder de ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale 
technische vereisten verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

 
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de 
betaling van de klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te 
wenden tot de directie. 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we 
reeds gemaakte kosten toch aan. 
 

Facultatief   
- planningsagenda                5,00 
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- avondstudie: vast bedrag per periode     15,00 – 15,00 – 25,00 – 25,00 7 
- huistaakpapier      2,00 (blok van 100 bladen) 
- overhoringspapier       2,00 (blok van 100 bladen) 
- kopieën (per kopie; door leerling)    0,10 (kleurenkopie: 0,25) 
- huur locker               10,00  (+ waarborg sleutel: 15,00) 
   

 
 

 
7 Periode 1 = tot herfstvakantie; periode 2 = tot kerstvakantie;  

  periode 3 = 2° trimester; periode 4 = 3° trimester 



 
 
 
 
 
Boekenpakket (maximale prijs) 
 
Studierichting 3de jaar 4de jaar 

DG Bedrijfswetenschappen 299,23 302,41 

DO Economische wetenschappen 316,82 317,00 

DO Grieks-Latijn 364,62 354,69 

DO Humane wetenschappen 342,83 354,50 

DO Latijn 317,62 310,29 

DO Moderne talen 268,62 332,34 

DO Natuurwetenschappen 287,47 285,94 

 



 
 

 
 

overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 
3de jaar dubbele finaliteit: 

Bedrijf en organisatie + Taal en communicatie 
 
Vaste kosten   
-  zwemmen       40,00  
-  cafetariagebruik      45,00 
-  Academic Software (Office 365, WeZooz)  7,50/trimester  
-  schoolagenda       2,00 
-   rapportmapje      1,00  
-  kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  klasdagen       ± 90,00  
-  activiteiten      ± 95,00  
  

Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  

• U kan hiervoor ingaan op het aanbod van het laptopproject met drie mogelijkheden: 
16) aankoop: € 619,00; 
17) huur over 3 jaar:€ 20,05 per maand (waarborg 6 maanden); 
18) huur over 4 jaar: € 15,20 per maand (waarborg 8 maanden). 

- In de drie gevallen is er voor de contracten die ingegaan zijn op 1 september 2021 
een tegemoetkoming van € 510,00 vanuit de Digisprong-middelen, betaald via de 
schoolrekening, gespreid over drie schooljaren: 3x (€70/€50/€50). 

- Voor de contracten die ingaan vanaf 1 september 2022 bedraagt de 
tegemoetkoming € 340,00, gespreid over twee schooljaren 2 x (€70/€50/€50). 

Voor een detail van de voorwaarden (ondersteuning, waarborg, vervroegde uitstap) 
verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

• Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken (zonder 
de ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale technische 
vereisten verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 
 
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de 
betaling van de klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te 
wenden tot de directie. 
 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we 
reeds gemaakte kosten toch aan. 
 

Facultatief   
- planningsagenda      5,00  
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- avondstudie: vast bedrag per periode     15,00 – 15,00 – 25,00 – 25,00 8 
- huistaakpapier      2,00 (blok van 100 bladen) 
- overhoringspapier       2,00 (blok van 100 bladen) 
- kopieën (per kopie; door leerling)    0,10 (kleurenkopie: 0,25) 
 
- huur locker (klaslokaal)     10,00 (+ waarborg sleutel: 15,00)
      
   

 
8 Periode 1 = tot herfstvakantie; periode 2 = tot kerstvakantie;  

  periode 3 = 2° trimester; periode 4 = 3° trimester 



Boekenpakket  
3°jaar bedrijf en organisatie, alles nieuw   216,35 
3°jaar taal en communicatie, alles nieuw   197,50 
   
   



 
 

 
 

overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 
4de jaar dubbele finaliteit: 

Bedrijf en organisatie + Taal en communicatie 
 
Vaste kosten   
-  zwemmen       40,00  
-  cafetariagebruik      45,00 
-  Academic Software (Office 365, WeZooz)  7,50/trimester  
-  rapportmapje      1,00  
-  schoolagenda       2,00 
-  kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  klasdag       ± 30,00  
-  activiteiten      ± 70,00 
  

Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  

• U kan hiervoor ingaan op het aanbod van het laptopproject met drie mogelijkheden: 
19) aankoop: € 619,00; 
20) huur over 3 jaar:€ 20,05 per maand (waarborg 6 maanden); 
21) huur over 4 jaar: € 15,20 per maand (waarborg 8 maanden). 

- In de drie gevallen is er voor de contracten die ingegaan zijn op 1 september 2021 
een tegemoetkoming van € 510,00 vanuit de Digisprong-middelen, betaald via de 
schoolrekening, gespreid over drie schooljaren: 3x (€70/€50/€50). 

- Voor de contracten die ingaan vanaf 1 september 2022 bedraagt de 
tegemoetkoming € 340,00, gespreid over twee schooljaren 2 x (€70/€50/€50). 

Voor een detail van de voorwaarden (ondersteuning, waarborg, vervroegde uitstap) 
verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

• Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken (zonder 
de ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale technische 
vereisten verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 
 
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de 
betaling van de klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te 
wenden tot de directie. 
 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we 
reeds gemaakte kosten toch aan. 
 

Facultatief   
- planningsagenda      5,00  
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- avondstudie: vast bedrag per periode     15,00 – 15,00 – 25,00 – 25,00 9 
- huistaakpapier      2,00 (blok van 100 bladen) 
- overhoringspapier       2,00 (blok van 100 bladen) 
- kopieën (per kopie; door leerling)    0,10 (kleurenkopie: 0,25) 
 
- huur locker       10,00 (+ waarborg sleutel: 15,00)
  
     

 
9 Periode 1 = tot herfstvakantie; periode 2 = tot kerstvakantie;  

  periode 3 = 2° trimester; periode 4 = 3° trimester 



   

Boekenpakket  
4°jaar bedrijf en organisatie, alles nieuw   257,86 
4°jaar taal en communicatie, alles nieuw   237,95 
   



 
 

 
 

 
overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 

3de jaar organisatie en logistiek 
 
 
Vaste kosten   
-  zwemmen       40,00  
-  cafetariagebruik      45,00 
-  Academic Software (Office 365, WeZooz)  7,50/trimester  
-  schoolagenda       2,00 
-  rapportmapje      1,00  
-  kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  klasdagen       ± 90,00  
-  activiteiten      ± 95,00  
 

Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  

• U kan hiervoor ingaan op het aanbod van het laptopproject met drie mogelijkheden: 
22) aankoop: € 619,00; 
23) huur over 3 jaar:€ 20,05 per maand (waarborg 6 maanden); 
24) huur over 4 jaar: € 15,20 per maand (waarborg 8 maanden). 

- In de drie gevallen is er voor de contracten die ingegaan zijn op 1 september 2021 
een tegemoetkoming van € 510,00 vanuit de Digisprong-middelen, betaald via de 
schoolrekening, gespreid over drie schooljaren: 3x (€70/€50/€50). 

- Voor de contracten die ingaan vanaf 1 september 2022 bedraagt de 
tegemoetkoming € 340,00, gespreid over twee schooljaren 2 x (€70/€50/€50). 

Voor een detail van de voorwaarden (ondersteuning, waarborg, vervroegde uitstap) 
verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

• Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken (zonder 
de ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale technische 
vereisten verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 
 
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de 
betaling van de klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te 
wenden tot de directie. 
 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we 
reeds gemaakte kosten toch aan. 
 

Facultatief   
- planningsagenda      5,00  
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- avondstudie: vast bedrag per periode     15,00 – 15,00 – 25,00 – 25,00 10 
- huur locker (klaslokaal)     10,00 (+ waarborg sleutel: 15,00)
      
   

Boekenpakket  
3°jaar organisatie en logistiek, alles nieuw   253,60 

 
10 Periode 1 = tot herfstvakantie; periode 2 = tot kerstvakantie;  

  periode 3 = 2° trimester; periode 4 = 3° trimester 



 
 

 
 

 
overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 

4de jaar organisatie en logistiek 
 
 
Vaste kosten   
-  zwemmen       40,00  
-  cafetariagebruik      45,00 
-  Academic Software (Office 365, WeZooz)  7,50/trimester  
-  rapportmapje      1,00  
-  schoolagenda       2,00 
-  kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  planningsagenda      5,00  
-  klasdag       ± 30,00  
-  activiteiten      ± 80,00  
 

Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  

• U kan hiervoor ingaan op het aanbod van het laptopproject met drie mogelijkheden: 
25) aankoop: € 619,00; 
26) huur over 3 jaar:€ 20,05 per maand (waarborg 6 maanden); 
27) huur over 4 jaar: € 15,20 per maand (waarborg 8 maanden). 

- In de drie gevallen is er voor de contracten die ingegaan zijn op 1 september 2021 
een tegemoetkoming van € 510,00 vanuit de Digisprong-middelen, betaald via de 
schoolrekening, gespreid over drie schooljaren: 3x (€70/€50/€50). 

- Voor de contracten die ingaan vanaf 1 september 2022 bedraagt de 
tegemoetkoming € 340,00, gespreid over twee schooljaren 2 x (€70/€50/€50). 

Voor een detail van de voorwaarden (ondersteuning, waarborg, vervroegde uitstap) 
verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

• Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken (zonder 
de ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale technische 
vereisten verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 
 
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de 
betaling van de klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te 
wenden tot de directie. 
 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we 
reeds gemaakte kosten toch aan. 
 

Facultatief   
- planningsagenda      5,00  
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- avondstudie: vast bedrag per periode     15,00 – 15,00 – 25,00 – 25,00 11 
 
- huur locker(klaslokaal)     10,00 (+ waarborg sleutel: 15,00)
      
  
  

 
11 Periode 1 = tot herfstvakantie; periode 2 = tot kerstvakantie;  

  periode 3 = 2° trimester; periode 4 = 3° trimester 



Boekenpakket  
4°jaar organisatie en logistiek, alles nieuw   255,05 
   



 
 

 
 

overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 
3de graad aso/tso 

Vaste kosten   
-  vervoer naar de sporthal           + 100,00  
-  cafetariagebruik      45,00 
- lidmaatschap bib      1,00  
-  Academic Software (Office 365, WeZooz)   7,50/trimester  
-  rapportmapje      1,00  
- kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  schoolagenda      2,00  
-  studiereis 5de jaar      ± 300,00  
-   eindreis 6de jaar Humane wetenschappen   + 240,00 
-   eindreis 6de jaar Wetenschappen               + 240,00 
-   eindreis 6de jaar overige richtingen               + 250,00 
-   activiteiten                                                  + 120,00 
  
Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  

• Leerlingen die op 1 september 2021 zijn ingegaan op het aanbod van het laptopproject 
(aankoop of huur), genieten nog van een tegemoetkoming van € 340,00 vanuit de 
Digisprong-middelen, betaald via de schoolrekening, gespreid over twee schooljaren: 2x 
(€70/€50/€50). Voor een detail van de voorwaarden (ondersteuning, waarborg, vervroegde 
uitstap) verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

• Leerlingen die op 1 september 2022 starten in onze school in de derde graad, kunnen over 
een laptop beschikken via een bruikleenovereenkomst. De school stelt de laptop ter 
beschikking mits betaling van een waarborg van € 50. De waarborg wordt teruggestort 
wanneer de laptop in goede staat op school wordt bezorgd. Aangezien deze 
bruikleenovereenkomst geen kosten met zich meebrengt, geniet u niet van een 
tegemoetkoming vanuit de Digisprong-middelen. 

• Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken (zonder de 
ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale technische vereisten 
verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

 
De leerlingen van het 6de jaar krijgen 50 % korting op het cafetariagebruik. 
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de betaling van de 
klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te wenden tot 
de directie. 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we reeds 
gemaakte kosten toch aan. 
 
 
Facultatief   
- planningsagenda                                                                   5,00 
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- avondstudie: vast bedrag per periode     15,00 – 15,00 – 25,00 – 25,00 12 
- huistaakpapier      2,00 (blok van 100 bladen) 
- overhoringspapier       2,00 (blok van 100 bladen) 
- kopieën (per kopie; door leerling)    0,10 (kleurenkopie: 0,25) 
- huur locker       10,00  (+ waarborg sleutel: 15,00) 
   
 
 
 
 
 
 

 
12 Periode 1 = tot herfstvakantie; periode 2 = tot kerstvakantie;  

  periode 3 = 2° trimester; periode 4 = 3° trimester 



 
Boekenpakket  

 
Studierichting 5de jaar 6de jaar 

Boekhouden-Informatica 434,52     392,84 

Economie-Moderne Talen 381,75    369,50 

Economie-Wiskunde (6u) 462,50    536,64 

Economie-Wiskunde (8u) 414,20    542,09 

Grieks-Latijn (3u wisk.) 405,40    401,65 

Grieks-Latijn (4u wisk.) 360,20    380,60 

Handel 397,73    398,73 

Humane wetenschappen (3u wisk.) 358,95    356,65 

Humane wetenschappen (4u wisk.) 313,75    335,60 

Latijn-Moderne Talen 370,75    358,50 

Latijn-Wetenschappen 417,64    427,10 

Latijn-Wiskunde (6u) 451,50    525,64 

Latijn-Wiskunde (8u) 403,20    531,09 

Moderne Talen-Wetenschappen            395,39    396,35 

Secretariaat-Talen 292,14    297,15 

Wetenschappen-Wiskunde (6u) 444,64    503,60 

Wetenschappen-Wiskunde (8u) 396,34    509,05 

 



 
 

 
 

 
overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 

5de jaar kantoor en verkoop 
 
 
Vaste kosten   
-  vervoer naar de sporthal     + 100,00  
-  cafetariagebruik      45,00 
-  Academic Software (Office 365, licenties software) 7,50/trimester  
-  rapportmapje      1,00  
-  kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  schoolagenda      2,00  
-  studiereis Parijs      ± 175,00  
-  activiteiten      ± 60,00  
-  sportdag       ± 25,00 
 

 
Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  

• U kan hiervoor ingaan op het aanbod van het laptopproject met drie mogelijkheden: 
28) aankoop: € 619,00; 
29) huur over 3 jaar:€ 20,05 per maand (waarborg 6 maanden); 
30) huur over 4 jaar: € 15,20 per maand (waarborg 8 maanden). 

- In de drie gevallen is er voor de contracten die ingegaan zijn op 1 september 2021 
een tegemoetkoming van € 510,00 vanuit de Digisprong-middelen, betaald via de 
schoolrekening, gespreid over drie schooljaren: 3x (€70/€50/€50). 

- Voor de contracten die ingaan vanaf 1 september 2022 bedraagt de 
tegemoetkoming € 340,00, gespreid over twee schooljaren 2 x (€70/€50/€50). 

Voor een detail van de voorwaarden (ondersteuning, waarborg, vervroegde uitstap) 
verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 

• Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken (zonder 
de ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale technische 
vereisten verwijzen we naar de laptopbrochure 2022-2023. 
   
De leerlingen van de derde graad krijgen 50 % korting op het cafetariagebruik. 
 
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de 
betaling van de klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te 
wenden tot de directie. 
 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we 
reeds gemaakte kosten toch aan. 
 

Facultatief   
- planningsagenda      5,00  
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- huur locker (klaslokaal)     10,00 (+ waarborg sleutel: 15,00)
      
   

Boekenpakket  
5°jaar kantoor, alles nieuw     279,03  
5°jaar verkoop, alles nieuw     229,83 



 
 

 
 

 
overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 

6de jaar kantoor en verkoop 
 
Vaste kosten   
-  vervoer naar de sporthal     + 100,00  
-  cafetariagebruik      45,00 
-  Academic Software (Office 365, licenties software) 7,50/trimester  
-  rapportmapje      1,00  
-  kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  schoolagenda      2,00  
-  studiereis Barcelona     ± 350,00  
-  activiteiten      ± 60,00  
-  sportdag       + 25,00 
 

Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  
 

- Leerlingen die op 1 september 2021 zijn ingegaan op het aanbod van het 
laptopproject (aankoop of huur), genieten nog van een tegemoetkoming van  
€ 340,00 vanuit de Digisprong-middelen, betaald via de schoolrekening, gespreid 
over twee schooljaren: 2x (€70/€50/€50). 

 
- Leerlingen die op 1 september 2022 starten in onze school in het zesde jaar, 

kunnen over een laptop beschikken via een bruikleenovereenkomst. De school stelt 
de laptop ter beschikking mits betaling van een waarborg van 50 euro. De waarborg 
wordt teruggestort wanneer de laptop in goede staat op school wordt bezorgd. 
Aangezien deze bruikleenovereenkomst geen kosten met zich meebrengt, geniet u 
niet van een tegemoetkoming vanuit de Digisprong-middelen. 

 
- Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken 

(zonder de ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale 
technische vereisten verwijzen we naar de laptopbrochure. 

   
De leerlingen van de derde graad krijgen 50 % korting op het cafetariagebruik. 
 
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de 
betaling van de klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te 
wenden tot de directie. 
 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we 
reeds gemaakte kosten toch aan. 
 

Facultatief   
- planningsagenda      5,00  
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- huur locker(klaslokaal)     10,00 (+ waarborg sleutel: 15,00)
  
 
 
 
 
     



Boekenpakket  
6°jaar kantoor, alles nieuw   142,0913 
6°jaar verkoop, alles nieuw   118,1914 

 
13 De leerwerkboeken die je vorig jaar al aankocht en zowel in het 5e jaar als in het 6e jaar kantoor 
  gebruikt, zijn niet opgenomen in dit bedrag. 
14 De leerwerkboeken die je vorig jaar al aankocht en zowel in het 5e jaar als in het 6e jaar verkoop 
  gebruikt, zijn niet opgenomen in dit bedrag. 



 
 

 
 
 

overzicht te verwachten schoolkosten 2022-2023 
7de jaar kantooradministratie en gegevensbeheer  

7e jaar winkelbeheer en etalage 
 
Vaste kosten   
-  vervoer naar de sporthal     + 100,00 
-  cafetariagebruik      45,00 
-  Academic Software (Office 365, licenties software) 7,50/trimester  
-  rapportmapje      1,00  
-  kopieën (per kopie; door leerkracht)   0,03 (kleurenkopie: 0,08)  
-  schoolagenda      2,00  
-  eindreis       ± 300,00  
-  activiteiten      ± 60,00  
-  sportdag       ± 25,00 
 

Laptop 
De leerling moet permanent beschikken over een laptop.  
 

- Leerlingen die op 1 september 2022 starten in onze school in het zevende jaar, 
kunnen over een laptop beschikken via een bruikleenovereenkomst. De school stelt 
de laptop ter beschikking mits betaling van een waarborg van 50 euro. De waarborg 
wordt teruggestort wanneer de laptop in goede staat op school wordt bezorgd. 
Aangezien deze bruikleenovereenkomst geen kosten met zich meebrengt, geniet u 
niet van een tegemoetkoming vanuit de Digisprong-middelen. 

 
- Leerlingen die beschikken over een eigen laptop, kunnen hiervan gebruikmaken 

(zonder de ondersteuning of waarborg van het laptopproject). Voor de minimale 
technische vereisten verwijzen we naar de laptopbrochure. 

 
De leerlingen van de derde graad krijgen 50 % korting op het cafetariagebruik. 
 
U ontvangt vier maal per jaar een schoolrekening. Eén van de rekeningen is voor de 
betaling van de klasdagen.  
Bij betalingsmoeilijkheden zijn afwijkende regelingen mogelijk. Gelieve u hiervoor te 
wenden tot de directie. 
 
Indien een leerling zonder gewettigde reden niet deelneemt aan een activiteit rekenen we 
reeds gemaakte kosten toch aan. 
 

Facultatief   
- planningsagenda      5,00  
- drankkaart (36 vakjes)     6,00  
- drankkaart (18 vakjes)     3,00  
- huur locker(klaslokaal)     10,00 (+ waarborg sleutel: 15,00)
      

Boekenpakket  
7°jaar kantooradministratie, alles nieuw   187,83 15 
7°jaar winkelbeheer, alles nieuw    103,13 16 
 

 
15 De leerwerkboeken die je al aankocht in het 5e of het 6°jaar kantoor en dit schooljaar opnieuw 
gebruikt, zijn niet opgenomen in dit bedrag. 
16 De leerwerkboeken die je al aankocht in het 5e of het 6e jaar verkoop en dit schooljaar opnieuw 
gebruikt, zijn niet opgenomen in dit bedrag. 


