
1A latijn
1 Alat

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten

laptop - waarborg

sportkledij met logo  (1 shirt + 1 short)

zonder aankoopverplichting op school (MAAR WEL NODIG)

voordeelpakket eerste graad

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taak- en toetsenbladen (met hoofding van de school)

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zwemmen

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



1A STEM technieken
1 AT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten

laptop - waarborg

sportkledij met logo  (1 shirt + 1 short)

zonder aankoopverplichting op school (MAAR WEL NODIG)

voordeelpakket eerste graad

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten STEM : werkstukken

projecten techniek : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolgerief techniek

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taak- en toetsenbladen (met hoofding van de school)

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zwemmen

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



1A STEM wetenschappen
1 AW

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten

laptop - waarborg

sportkledij met logo  (1 shirt + 1 short)

zonder aankoopverplichting op school (MAAR WEL NODIG)

voordeelpakket eerste graad

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten techniek : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taak- en toetsenbladen (met hoofding van de school)

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zwemmen

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



1B STEM technieken
1 BT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten

laptop - waarborg

sportkledij met logo  (1 shirt + 1 short)

zonder aankoopverplichting op school (MAAR WEL NODIG)

voordeelpakket eerste graad

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur materiaal plastische opvoeding

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten STEM : werkstukken

projecten techniek : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolgerief techniek

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taak- en toetsenbladen (met hoofding van de school)

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zwemmen

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



2A STEM technieken
2 AT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur materiaal plastische opvoeding

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten STEM : werkstukken

projecten techniek : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

voordeelpakket eerste graad

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



2A STEM wetenschappen
2 AW

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur materiaal plastische opvoeding

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten STEM : werkstukken

projecten techniek : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

voordeelpakket eerste graad

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



2B STEM technieken
2 BT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur materiaal plastische opvoeding

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten STEM : werkstukken

projecten techniek : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

voordeelpakket eerste graad

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 duaal groen- en tuinbeheer
3 Ad-GTB

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 duaal magazijnmedewerker
3 Ad-MAG

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 arbeidsmarktfinaliteit bouw
3AF-BO

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 arbeidsmarktfinaliteit elektriciteit
3AF-EL

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 arbeidsmarktfinaliteit hout
3AF-HO

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 arbeidsmarktfinaliteit mechanica
3AF-ME

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 arbeidsmarktfinaliteit printmedia
3AF-PM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten techniek : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 DA-finaliteit biotechnieken
3DA-BIT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidsgerief (materiaal labo)

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 DA-finaliteit bouwtechnieken
3DA-BOT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 DA-finaliteit elektrotechnieken
3DA-ELT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 DA-finaliteit elektromechanische technieken
3DA-EMT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 DA-finaliteit grafische technieken
3DA-GRT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten STEM : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 DA-finaliteit houttechnieken
3DA-HOT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 DA-finaliteit mechanische technieken
3DA-MET

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 D-finaliteit bouwwetenschappen
3D-BOW

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 D-finaliteit biotechnische wetenschappen
3D-BTW

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidsgerief (materiaal labo)

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



3 D-finaliteit technologische wetenschappen
3D-TEW

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 duaal groen- en tuinbeheer
4 Ad-GTB

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 duaal magazijnmedewerker
4 Ad-MAG

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 duaal onderhoudsmedewerker
4 Ad-OND

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 duaal medewerker schilder- en behangwerkeren
4 Ad-SCHILD

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 duaal winkelmedewerker
4 Ad-WIN

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 arbeidsmarktfinalteit bouw
4AF-BO

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 arbeidsmarktfinaliteit elektriciteit
4AF-EL

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

digitaal meettoestel     (afzonderlijke facturatie)

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 arbeidsmarktfinaliteit hout
4AF-HO

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 arbeidsmarktfinaliteit mechanica
4AF-ME

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 arbeidsmarktfinaliteit printmedia
4AF-PM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten techniek : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 DA-finaliteit biotechnieken
4DA-BIT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

zonder aankoopverplichting op school (MAAR WEL NODIG)

arbeidsgerief (materiaal labo)

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4DA-finaliteit bouwtechnieken
4DA-BOT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 DA-finaliteit elektrotechnieken
4DA-ELT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

digitaal meettoestel     (afzonderlijke facturatie)

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 DA-finaliteit elektromechantische technieken
4DA-EMT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

projecten : werkstukken

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 DA-finaliteit grafische technieken
4DA-GRT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 DA-finaliteit houttechnieken
4DA-HOT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 DA-finaliteit mechanische technieken
4DA-MET

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 D-finaliteit bouw
4D-BOW

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

digitaal meettoestel     (afzonderlijke facturatie)

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 D-finaliteit biotechnische wetenschappen
4D-BTW

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

zonder aankoopverplichting op school (MAAR WEL NODIG)

arbeidsgerief (materiaal labo)

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



4 D-finaliteit technologische wetenschappen
4D-TEW

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

taalscreeningstest

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 elektrische installaties  (duaal)
5 dBEI

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

sportkledij met logo  (1 shirt + 1 short)

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

draadhulstang     (afzonderlijke facturatie)

huur groot kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 groenaanleg en -beheer  (duaal)
5 dBGAB

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

sportkledij met logo  (1 shirt + 1 short)

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 logistiek distrubutie  (duaal)
5 dBLOG

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

sportkledij met logo  (1 shirt + 1 short)

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 onderhoudsmechanica  (duaal)
5 dBOM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

sportkledij met logo  (1 shirt + 1 short)

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 ruwbouw  (duaal)
5 dBRB

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

sportkledij met logo  (1 shirt + 1 short)

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 drukken en afwerking
5BDA

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 elektrische installaties
5BEI

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

draadhulstang     (afzonderlijke facturatie)

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 houtbewerking
5BHO

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 lassen-constructie
5BLC

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 onderhoudsmechanische technieken
5BOM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 ruwbouw
5BRB

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 tweelwielers en lichte verbrandingsmotoren
5BTL

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 bouwtechnieken
5TBT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 elektriciteit-elektronica
5TEE

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 elektrische installatietechnieken
5TEI

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

draadhulstang     (afzonderlijke facturatie)

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 elektromechanica
5TEM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

digitaal meettoestel     (afzonderlijke facturatie)

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 farmaceutisch-technisch assistent
5TFA

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidsgerief (materiaal labo)

arbeidskledij

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 grafische communicatie
5TGC

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 houttechnieken
5THT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 industriële ICT
5TIC

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 industriële wetenschappen
5TIW

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 multimedia
5TMM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 mechanische vormgevingstechnieken
5TMV

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 printmedia
5TPM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



5 techniek wetenschappen
5TTW

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

zonder aankoopverplichting op school (MAAR WEL NODIG)

arbeidsgerief (materiaal labo)

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 elektrische installaties  (duaal)
6 dBEI

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij (volgens noodzaak)

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 groenaanleg en -beheer  (duaal)
6 dBGAB

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij (volgens noodzaak)

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 logistiek distributie  (duaal)
6 dBLOG

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 onderhoudsmechanica (duaal)
6 dBOM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij (volgens noodzaak)

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 ruwbouw  (duaal)
6 dBRB

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij (volgens noodzaak)

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 drukken en afwerken
6BDA

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 elektrische installaties
6BEI

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 houtbewerking
6BHO

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 lassen-constructie
6BLC

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 onderhoudsmechanische techieken
6BOM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 ruwbouw
6BRB

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 tweewielers en lichte verbrandingsmotoren
6BTL

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 bouwtechnieken
6TBT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 elektriciteit - elektronica
6TEE

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 elektrische installaties
6TEI

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 elektromechanica
6TEM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 farmaceutisch-technisch assistent
6TFA

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

zonder aankoopverplichting op school (MAAR WEL NODIG)

arbeidsgerief (materiaal labo)

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 grafische communicatie
6TGC

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 houttechnieken
6THT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 industriële ICT
6TIC

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 industriële wetenschappen
6TIW

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 multimedia
6TMM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 mechanische vormgevingstechnieken
6TMV

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 printmedia
6TPM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



6 techniek wetenschappen
6TTW

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

zonder aankoopverplichting op school (MAAR WEL NODIG)

arbeidsgerief (materiaal labo)

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



7 interieurbouwer  (duaal)
7 dBIB

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij (volgens noodzaak)

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



7 installateur gebouwenautomatisering  (duaal)
7 dBIGA

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

arbeidskledij (volgens noodzaak)

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



7 kinderbegeleider  (duaal)
7 dBKIND

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



7 logistiek assistent magazijn  (duaal)
7 dBLAM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



7 zorgkunde  (duaal)
7 dBZORG

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

uitleendienst (atlas, woordenboek, …)

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

mogelijke onkosten (nieuw op school / nieuw in richting / klaswijziging)

voor andere mogelijke kosten verwijzen we graag naar het basismateriaal van de nieuwe richting

we maken op school gebruik van sportkledij met logo (pakket van 1 shirt + 1 short)

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



7 industriële elektriciteit
7BIE

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



7 interieurinrichting
7BIN

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



7 industrieel onderhoud
7BIO

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



7 meerkleurendruk - drukwerkverdeling
7BMD

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



7 mechanicien motorfietsen
7BMO

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



7 renovatie bouw
7BRB

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

jaarboek

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolgerief (mappen, …)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



Se-n-Se hout constructie- en planningstechnieken
SHC

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

huur kluisje werkhuis

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



Se-n-Se hout interactieve multimediatechnieken
SIM

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



Se-n-Se regeltechnieken
SRT

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



Se-n-Se stuur- en beveiligingstechnieken
SSB

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

boeken/cursus

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

huur arbeidsgerief

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

vakspecifieke software / hosting

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck



Se-n-Se tekst- en beeldintegratietechnieken
STB

RAMING bijdrageregeling
2021-2022

begin septemberVerkoopdag : 

(afzonderlijke factuur)

Onkosten tijdens verkoopdagen

laptop - diensten + gebruikersvergoeding

laptop - waarborg

Onkosten op factuur

Academic software Plus versie

agenda

extra bijstandsverzekering

GIP en certificaten

kopieën

leerlingenkaart

meerdaagse reis    (afzonderlijke facturatie)                                                    tussen €100 en €300

parascolaire en sociale activiteiten (bezoeken, toneel, film, bezinningen)

reprobel (bijdrage auteursrechten kopieën)

schoolmanifestaties (schoolcross, …)

sportdag                                                                                                                             tussen €5 en €50

zonder aankoopverplichting

huur groot kluisje

huur klein kluisje

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

en maken we afspraken over een aangepaste manier van betalen (vb. een afbetalingsplan)

Contactpersonen : Dirk De Doncker, Geert Neetens, Bieke Denayer, Lilly Gijselinck


