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2.5 Schoolkosten 2021–2022  

 
Richtprijzen van boeken, schoolbenodigdheden, drukwerk, uniform, kledij en hun locker zijn gebaseerd 
op het schooljaar 2020–2021. 
 
Richtprijzen van culturele en sportactiviteiten zijn gebaseerd op het schooljaar 2019–2020 omdat er in 
2020–2021 geen activiteiten werden georganiseerd wegens corona. 
  

1ste jaar keuzegedeelte Latijn 
 

      

OVERZICHT: RUBRIEKEN     PRIJS/JAAR   

Boeken     € 252,85     

Schoolbenodigdheden:                

Planningsagenda   € 4,50    

Rapportenmap   € 1,00    

Rekentoestel   € 14,75    

Digitale leermiddelen   € 8,50    

Tekenschrift   € 2,00    
Tekenblok 
Materiaal projecten techniek 
Materiaal project natuurwetenschappen     

€ 1,80 
€ 18,50 
€ 0,50     

Culturele en sportactiviteiten:           

Theater   € 7/voorstelling (max. 2 voorstellingen) 

Film   € 4/film (max. 2 films) 

Zwemmen   € 0,50/beurt (max. 10 zwembeurten) 

Klimmen   € 0,50/beurt (max. 10 klimbeurten) 

Archeoloog   € 12,00    

Excursie aardrijkskunde   € 7,00    

Sportdag (eigen keuze leerling):    € 5,00    

Schoolreizen   € 37,50    

Drukwerk      € 52,42     

Uniforme kledij:        

Sweater   € 18,50    

T-shirt L.O.     € 6,00     

Huur locker (niet verplicht)     € 10,00     

 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er 34 euro aangerekend worden voor digitale leermiddelen: software, 
digitaal oefenmateriaal, digitale schoolagenda, remediëringsoefeningen en lesdocumenten die in de 
klas worden gebruikt en die via Smartschool beschikbaar worden gesteld. 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er voor de schoollaptop 4 euro per maand aangerekend worden zodat je 
kan genieten van uitgebreide service, zekerheid van een vervangtoestel en een stevige beschermhoes. 
  



 

vzw Katholieke Scholen Groot – Bornem OLVP Bornem Secundair Onderwijs Pagina 27 van 42 

 

 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er 34 euro aangerekend worden voor digitale leermiddelen: software, 
digitaal oefenmateriaal, digitale schoolagenda, remediëringsoefeningen en lesdocumenten die in de 
klas worden gebruikt en die via Smartschool beschikbaar worden gesteld. 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er voor de schoollaptop 4 euro per maand aangerekend worden zodat je 
kan genieten van uitgebreide service, zekerheid van een vervangtoestel en een stevige beschermhoes. 
  

Richtprijzen van boeken, schoolbenodigdheden, drukwerk, uniform, kledij en hun locker zijn gebaseerd op 
het schooljaar 2020–2021. 
 
Richtprijzen van culturele en sportactiviteiten zijn gebaseerd op het schooljaar 2019–2020 omdat er in 
2020–2021 geen activiteiten werden georganiseerd wegens corona. 
 

1ste jaar keuzegedeelte moderne talen 
 

      

OVERZICHT: RUBRIEKEN     PRIJS/JAAR   

Boeken     € 230,85     

Schoolbenodigdheden:                

Planningsagenda   € 4,50    

Rapportenmap   € 1,00    

Rekentoestel   € 14,75    

Digitale leermiddelen   € 8,50    

Tekenschrift   € 2,00    
Tekenblok 
Materiaal projecten techniek 
Materiaal project natuurwetenschappen     

€ 1,80 
€ 18,50 
€ 0,50     

Culturele en sportactiviteiten:           

Theater   € 7/voorstelling (max. 2 voorstellingen) 

Film   € 4/film (max. 2 films) 

Zwemmen   € 0,50/beurt (max. 10 zwembeurten) 

Klimmen   € 0,50/beurt (max. 10 klimbeurten) 

Archeoloog   € 12,00    

Excursie aardrijkskunde   € 7,00    

Sportdag (eigen keuze leerling):    € 5,00    

Schoolreizen   € 18,50    

Drukwerk       € 36,22     

Uniforme kledij:        

Sweater   € 18,50    

T-shirt L.O.     € 6,00     

Huur locker (niet verplicht)     € 10,00     
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Richtprijzen van boeken, schoolbenodigdheden, drukwerk, uniform, kledij en hun locker zijn gebaseerd 
op het schooljaar 2020–2021. 
 
Richtprijzen van culturele en sportactiviteiten zijn gebaseerd op het schooljaar 2019–2020 omdat er in 
2020–2021 geen activiteiten werden georganiseerd wegens corona. 
 

 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er 39 euro aangerekend worden voor digitale leermiddelen: software, 
digitaal oefenmateriaal, digitale schoolagenda, remediëringsoefeningen en lesdocumenten die in de 
klas worden gebruikt en die via Smartschool beschikbaar worden gesteld. 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er voor de schoollaptop 4 euro per maand aangerekend worden zodat je 
kan genieten van uitgebreide service, zekerheid van een vervangtoestel en een stevige beschermhoes. 

1ste jaar keuzegedeelte STEM wetenschappen 
      

OVERZICHT: RUBRIEKEN     PRIJS/JAAR   

Boeken     € 212,20     

Schoolbenodigdheden:                

Planningsagenda   € 4,50    

Rapportenmap   € 1,00    

Rekentoestel   € 14,75    

Digitale leermiddelen   € 8,50    

Tekenschrift   € 2,00    
Tekenblok 
Materiaal projecten STEM 
STEM formula electric Belgium 
Materiaal project natuurwetenschappen     

€ 1,80 
€ 14,99 
€ 6,85 
€ 0,50     

Culturele en sportactiviteiten:           

Theater   € 7/voorstelling (max. 2 voorstellingen) 

Film   € 4/film (max. 2 films) 

Zwemmen   € 0,50/beurt (max. 10 zwembeurten) 

Klimmen   € 0,50/beurt (max. 10 klimbeurten) 

Archeoloog   € 12,00    

Excursie aardrijkskunde   € 7,00    

Sportdag (eigen keuze leerling):    € 5,00    

Schoolreizen   € 18,50    

Drukwerk       € 49,05     

Uniforme kledij:        

Sweater   € 18,50    

T-shirt L.O.     € 6,00     

Huur locker (niet verplicht)     € 10,00     
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Richtprijzen van boeken, schoolbenodigdheden, drukwerk, uniform, kledij en hun locker zijn gebaseerd 
op het schooljaar 2020–2021. 
 
Richtprijzen van culturele en sportactiviteiten zijn gebaseerd op het schooljaar 2019–2020 omdat er in 
2020–2021 geen activiteiten werden georganiseerd wegens corona. 
 

 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er 34 euro aangerekend worden voor digitale leermiddelen: software, 
digitaal oefenmateriaal, digitale schoolagenda, remediëringsoefeningen en lesdocumenten die in de 
klas worden gebruikt en die via Smartschool beschikbaar worden gesteld. 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er voor de schoollaptop 4 euro per maand aangerekend worden zodat je 
kan genieten van uitgebreide service, zekerheid van een vervangtoestel en een stevige beschermhoes. 

1ste jaar keuzegedeelte maatschappij en welzijn 
      

OVERZICHT: RUBRIEKEN     PRIJS/JAAR   

Boeken     € 257,80     

Schoolbenodigdheden:                

Planningsagenda   € 4,50    

Rapportenmap   € 1,00    

Rekentoestel   € 14,75    

Digitale leermiddelen   € 8,50    

Tekenschrift   € 2,00    
Tekenblok 
Materiaal projecten techniek 
Materiaal project natuurwetenschappen 
Materiaal projecten maatschappij en welzijn     

€ 1,80 
€ 18,50 
€ 0,50 
€ 4,55     

Culturele en sportactiviteiten:           

Theater   € 7/voorstelling (max. 2 voorstellingen) 

Film   € 4/film (max. 2 films) 

Zwemmen   € 0,50/beurt (max. 10 zwembeurten) 

Klimmen   € 0,50/beurt (max. 10 klimbeurten) 

Archeoloog   € 12,00    

Excursie aardrijkskunde   € 7,00    

Sportdag (eigen keuze leerling):    € 5,00    

Schoolreizen   € 18,50    

Drukwerk       € 33,75     

Uniforme kledij:        

Sweater   € 18,50    

T-shirt L.O.     € 6,00     

Huur locker (niet verplicht)     € 10,00     
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Richtprijzen van boeken, schoolbenodigdheden, drukwerk, uniform, kledij en hun locker zijn gebaseerd 
op het schooljaar 2020–2021. 
 
Richtprijzen van culturele en sportactiviteiten zijn gebaseerd op het schooljaar 2019–2020 omdat er in 
2020–2021 geen activiteiten werden georganiseerd wegens corona. 

 

 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er 34 euro aangerekend worden voor digitale leermiddelen: software, 
digitaal oefenmateriaal, digitale schoolagenda, remediëringsoefeningen en lesdocumenten die in de 
klas worden gebruikt en die via Smartschool beschikbaar worden gesteld. 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er voor de schoollaptop 4 euro per maand aangerekend worden zodat je 
kan genieten van uitgebreide service, zekerheid van een vervangtoestel en een stevige beschermhoes. 

1ste jaar B 
      

OVERZICHT: RUBRIEKEN     PRIJS/JAAR   

Boeken     € 92,30     

Schoolbenodigdheden:                

Planningsagenda   € 4,50    

Rapportenmap   € 1,00    

Rekentoestel   Niet nodig   

Digitale leermiddelen   € 8,50    

Decoratie/kooklessen   € 2,00/per les    
Tekenblok 
Projecten NRT     

€ 1,80 
€ 29,65     

Culturele en sportactiviteiten:           

Theater   € 7/voorstelling (max. 2 voorstellingen) 

Film   € 4/film (max. 2 films) 

Archeoloog   € 12,00    

Zwemmen   € 0,50/beurt (max. 10 zwembeurten) 

Klimmen   € 0,50/beurt (max. 10 klimbeurten) 

Sportdag     € 5,00    

Schoolreizen   € 18,50    

Drukwerk       € 20,14     

Uniforme kledij:        

Schort   € 11,75    

Sweater   € 18,50    

T-shirt L.O.     € 6,00     

Huur locker (niet verplicht)     € 10,00     
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Richtprijzen van boeken, schoolbenodigdheden, drukwerk, uniform, kledij en hun locker zijn gebaseerd 
op het schooljaar 2020–2021. 
 
Richtprijzen van culturele en sportactiviteiten zijn gebaseerd op het schooljaar 2019–2020 omdat er in 
2020–2021 geen activiteiten werden georganiseerd wegens corona. 
 

 

2de jaar Latijn 
      

OVERZICHT: RUBRIEKEN     PRIJS/JAAR   

Boeken     € 287,65     

Schoolbenodigdheden:                

Planningsagenda   € 4,50    

Rapportenmap   € 1,00    

Rekentoestel (nieuwe leerlingen)   € 14,75    
Digitale leermiddelen 
Materiaal projecten techniek 
Materiaal project natuurwetenschappen   

€ 8,50 
€ 20,90 
€ 0,50    

Culturele en sportactiviteiten:           

Theater   € 7/voorstelling (max. 2 voorstellingen) 

Film   € 4/film (max. 2 films) 

Zwemmen   € 0,50/beurt (max. 10 zwembeurten) 

Klimmen   € 0,50/beurt (max. 10 klimbeurten) 

Excursie aardrijkskunde   € 18,00    

Sportdag (eigen keuze leerling):    € 5,00    

Fietstocht (eigen keuze leerling):   € 160,00    

Alternatief fietstocht (eigen keuze leerling):  € 25,00    

Schoolreizen   € 18,50    

Drukwerk       € 37,50     

Uniforme kledij:        

Sweater (nieuwe leerlingen)   € 18,50    

T-shirt L.O. (nieuwe leerlingen)     € 6,00     

Huur locker (niet verplicht)     € 10,00     
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Richtprijzen van boeken, schoolbenodigdheden, drukwerk, uniform, kledij en hun locker zijn gebaseerd 
op het schooljaar 2020–2021. 
 
Richtprijzen van culturele en sportactiviteiten zijn gebaseerd op het schooljaar 2019–2020 omdat er in 
2020–2021 geen activiteiten werden georganiseerd wegens corona. 

 

2de jaar STEM wetenschappen 
      

OVERZICHT: RUBRIEKEN     PRIJS/JAAR   

Boeken     € 216     

Schoolbenodigdheden:            

Planningsagenda   € 4,50 

Rapportenmap   € 1,00 

Rekentoestel (nieuwe leerlingen)   € 14,75 
Digitale leermiddelen 
Materiaal projecten STEM 
Project STEM: Drone  
Materiaal project natuurwetenschappen   

€ 8,50 
€ 8,72 
€ 46,00 (betaling over 2 trimesters) 
€ 0,50 

Culturele en sportactiviteiten:           

Theater   € 7/voorstelling (max. 2 voorstellingen) 

Film   € 4/film (max. 2 films) 

Zwemmen   € 0,50/beurt (max. 10 zwembeurten) 

Klimmen   € 0,50/beurt (max. 10 klimbeurten) 

Excursie aardrijkskunde   € 18,00    

Sportdag (eigen keuze leerling)   € 5,00    

Fietstocht (eigen keuze leerling)   € 160,00    

Alternatief fietstocht (eigen keuze leerling)  € 25,00    

Schoolreizen   € 18,50    

Drukwerk       € 24,57     

Uniforme kledij:        

Sweater (nieuwe leerlingen)   € 18,50    

T-shirt L.O. (nieuwe leerlingen)     € 6,00     

Huur locker (niet verplicht)     € 10,00     
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Richtprijzen van boeken, schoolbenodigdheden, drukwerk, uniform, kledij en hun locker zijn gebaseerd 
op het schooljaar 2020–2021. 
 
Richtprijzen van culturele en sportactiviteiten zijn gebaseerd op het schooljaar 2019–2020 omdat er in 
2020–2021 geen activiteiten werden georganiseerd wegens corona. 

 

2de jaar moderne talen wetenschappen 
      

OVERZICHT: RUBRIEKEN     PRIJS/JAAR   

Boeken     € 254,65     

Schoolbenodigdheden:                

Planningsagenda   € 4,50    

Rapportenmap   € 1,00    

Rekentoestel (nieuwe leerlingen)   € 14,75    
Digitale leermiddelen 
Materiaal projecten techniek 
Materiaal project natuurwetenschappen   

€ 8,50 
€ 20,90 
€ 0,50    

Culturele en sportactiviteiten:           

Theater   € 7/voorstelling (max. 2 voorstellingen) 

Film   € 4/film (max. 2 films) 

Zwemmen   € 0,50/beurt (max. 10 zwembeurten) 

Klimmen   € 0,50/beurt (max. 10 klimbeurten) 

Excursie aardrijkskunde   € 18,00    

Sportdag (eigen keuze leerling):    € 5,00    

Fietstocht (eigen keuze leerling):   € 160,00    

Alternatief fietstocht (eigen keuze leerling):  € 25,00    

Schoolreizen   € 18,50    

Drukwerk       € 42,87     

Uniforme kledij:        

Sweater (nieuwe leerlingen)   € 18,50    

T-shirt L.O. (nieuwe leerlingen)     € 6,00     

Huur locker (niet verplicht)     € 10,00     
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Richtprijzen van boeken, schoolbenodigdheden, drukwerk, uniform, kledij en hun locker zijn gebaseerd 
op het schooljaar 2020–2021. 
 
Richtprijzen van culturele en sportactiviteiten zijn gebaseerd op het schooljaar 2019–2020 omdat er in 
2020–2021 geen activiteiten werden georganiseerd wegens corona. 
 

 

2de jaar maatschappij en welzijn 
      

OVERZICHT: RUBRIEKEN     PRIJS/JAAR   

Boeken     € 268,70     

Schoolbenodigdheden:                

Planningsagenda   € 4,50    

Rapportenmap   € 1,00    

Rekentoestel (nieuwe leerlingen)   € 14,75    
Digitale leermiddelen 
Materiaal projecten techniek 
Materiaal project natuurwetenschappen 
Materiaal projecten maatschappij en welzijn   

€ 8,50 
€ 20,90 
€ 0,50 
€ 4,55    

Culturele en sportactiviteiten:           

Theater   € 7/voorstelling (max. 2 voorstellingen) 

Film   € 4/film (max. 2 films) 

Zwemmen   € 0,50/beurt (max. 10 zwembeurten) 

Klimmen   € 0,50/beurt (max. 10 klimbeurten) 

Excursie aardrijkskunde   € 18,00    

Sportdag (eigen keuze leerling):    € 5,00    

Fietstocht (eigen keuze leerling):   € 160,00    

Alternatief fietstocht (eigen keuze leerling):  € 25,00    

Schoolreizen   € 18,50    

Drukwerk       € 45,07     

Uniforme kledij:        

Sweater (nieuwe leerlingen)   € 18,50    

T-shirt L.O. (nieuwe leerlingen)     € 6,00     

Huur locker (niet verplicht)     € 10,00     
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Richtprijzen van boeken, schoolbenodigdheden, drukwerk, uniform, kledij en hun locker zijn gebaseerd 
op het schooljaar 2020–2021. 
 
Richtprijzen van culturele en sportactiviteiten zijn gebaseerd op het schooljaar 2019–2020 omdat er in 
2020–2021 geen activiteiten werden georganiseerd wegens corona. 
 

  

2de jaar economie en organisatie 
      

OVERZICHT: RUBRIEKEN     PRIJS/JAAR   

Boeken     € 274,50     

Schoolbenodigdheden:                

Planningsagenda   € 4,50    

Rapportenmap   € 1,00    

Rekentoestel (nieuwe leerlingen)   € 14,75    
Digitale leermiddelen 
Materiaal projecten techniek 
Materiaal project natuurwetenschappen   

€ 8,50 
€ 20,90 
€ 0,50    

Culturele en sportactiviteiten:           

Theater   € 7/voorstelling (max. 2 voorstellingen) 

Film   € 4/film (max. 2 films) 

Zwemmen   € 0,50/beurt (max. 10 zwembeurten) 

Klimmen   € 0,50/beurt (max. 10 klimbeurten) 

Excursie aardrijkskunde   € 18,00    

Sportdag (eigen keuze leerling):    € 5,00    

Fietstocht (eigen keuze leerling):   € 160,00    

Alternatief fietstocht (eigen keuze leerling):  € 25,00    

Schoolreizen   € 18,50    

Drukwerk       € 41,56     

Uniforme kledij:        

Sweater (nieuwe leerlingen)   € 18,50    

T-shirt L.O. (nieuwe leerlingen)     € 6,00     

Huur locker (niet verplicht)     € 10,00     
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Richtprijzen van boeken, schoolbenodigdheden, drukwerk, uniform, kledij en hun locker zijn gebaseerd 
op het schooljaar 2020–2021. 
 
Richtprijzen van culturele en sportactiviteiten zijn gebaseerd op het schooljaar 2019–2020 omdat er in 
2020–2021 geen activiteiten werden georganiseerd wegens corona. 

 

 

2de jaar B 
      

OVERZICHT: RUBRIEKEN     PRIJS/JAAR   

Boeken     € 205,35     

Schoolbenodigdheden:                

Planningsagenda   € 4,50    

Rapportenmap   € 1,00    

Rekentoestel (nieuwe leerlingen)   Niet nodig   

Decoratie/kooklessen   € 4,00    
Digitale leermiddelen 
Projecten NRT   

€ 8,50 
€ 45,95    

Culturele en sportactiviteiten:           

Theater   € 7/voorstelling (max. 2 voorstellingen) 

Film   € 4/film (max. 2 films) 

Zwemmen   € 0,50/beurt (max. 10 zwembeurten) 

Klimmen   € 0,50/beurt (max. 10 klimbeurten) 

Sportdag (eigen keuze leerling):    € 5,00    

Schoolreizen   € 18,50    

Drukwerk       € 18,49     

Uniforme kledij:        

Schort (nieuwe leerlingen)   € 11,75    

Sweater (nieuwe leerlingen)   € 18,50    

T-shirt L.O. (nieuwe leerlingen)     € 6,00     

Huur locker (niet verplicht)     € 10,00     


