2 ABIO (STEM Agro- en biotechnieken)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij ( verplicht o.w.v. eenvormigheid )
Bretelbroek groen/zwart/rood
Zwarte t-shirt, korte mouw (onder bretelbroek)
Zwarte sweater lange mouw
Veiligheidsschoenen hoog
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Materialen
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 245,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 30,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 36,00
€ 6,00
€ 12,00
€ 21,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 30,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 50,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2 GL (Grieks-Latijn)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Materialen
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 280,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 30,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 25,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 60,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2 HB (STEM Technieken – Hout en bouw)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bretelbroek grijs/zwart/rood
T-shirt lange mouw zwart (onder bretelbroek)
Materiaal
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 245,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 30,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 36,00
€ 6,00
€ 55,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 50,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o anuari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2 LA (Latijn)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Materialen
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 270,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 30,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 25,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 60,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2 ME (STEM Technieken – Mechanica en elektriciteit)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bretelbroek grijs/zwart/rood
T-shirt lange mouw zwart (onder bretelbroek)
Gereedschap
Materiaal
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 245,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 30,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 36,00
€ 6,00
€35,00
€ 55,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 50,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2 MTWt (Moderne talen en wetenschappen - focus moderne talen)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Materialen
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 295,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 30,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 25,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 60,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2 MTWw (Moderne talen en wetenschappen - focus
wetenschappen)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Materialen
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 295,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 30,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 25,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 60,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2 ECOO (Economie en organisatie)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Materialen
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 285,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 35,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 25,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 50,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2 STEM ( STEM Wetenschappen)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Materialen
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 275,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 40,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 25,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 75,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2 MAW (Maatschappij en welzijn)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Bavetschort wit
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Materialen
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 260,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 50,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 15,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 85,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 50,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2 HTV (Hotel en voeding)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Koksvest + borduring
Bavetschort blauw
Materiaal
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 245,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 25,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 34,00
€ 14,00
€ 190,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 50,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2B DHB (Decoratie, hout en bouw B-stroom)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bretelbroek wit/geel
T-shirt lange mouw wit (onder bretelbroek)
Gereedschap
Materiaal
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 115,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 15,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 36,00
€ 6,00
€ 27,00
€ 125,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 20,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2B HB (Hout en bouw B-stroom)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bretelbroek grijs/zwart/rood
T-shirt lange mouw zwart (onder bretelbroek)
Gereedschap
Materiaal
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 115,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 15,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 36,00
€ 6,00
€3,00
€ 40,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 20,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2B MO (Mens en organisatie B-stroom)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Bavetschort wit
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Materialen
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 205,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 25,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 15,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 120,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 20,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2B PD (Plant en dier B-stroom)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Bretelbroek groen/zwart/rood
Zwarte t-shirt, korte mouw (onder bretelbroek)
Zwarte sweater lange mouw
Veiligheidsschoenen hoog
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Materialen
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 115,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 35,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 36,00
€ 6,00
€ 12,00
€ 21,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 35,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 25,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2B ME (Mechanica en elektriciteit B-stroom)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bretelbroek grijs/zwart/rood
T-shirt lange mouw zwart (onder bretelbroek)
Gereedschap
Materiaal
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 115,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 15,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 36,00
€ 6,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 20,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

2B VH (Voeding en horeca B-stroom)
Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2020 – 2021
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
Boeken (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale agenda
Digitale leerlingenkaart
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruiksrecht Smartschool
Fotokopieën en cursussen klassikaal
Persoonlijke kopie via digitale leerlingenkaart per kopie
Dactylocursus of naailessen (vrijblijvend per cursus)
Gebruik laptop locker
Klasfoto
Cafetaria
Gebruik cafetaria (voor het ganse schooljaar)
Drankbonnen geel voor cafetaria (per 5 bonnen)
Drankbonnen rood voor cafetaria (per 10 bonnen)
Kledij (verplicht o.w.v. eenvormigheid)
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Koksvest + borduring
Bavetschort blauw
Materiaal
Sport
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Extra-muros
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen
en mogelijk andere activiteiten…

+/- € 115,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 8,00
€ 5,20
€ 22,00
€ 0,035
€ 50,00
gratis
€ 1,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 34,00
€ 14,00
€ 230,00
€ 1,50
€ 7,00
€ 20,00

Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
o Oktober: kledij, materiaal 1ste trimester, fotokopieën, digitale agenda, gebruiksrecht
smartschool …
o Januari: sport 1ste trimester, extra-muros 1ste trimester, materiaal 2de trimester, gebruik
cafetaria 1ste trimester, fotokopieën …
o Juni: sport 2de en 3de trimester, extra muros 2de en 3de trimester, materiaal 3de trimester,
gebruik cafetaria 2de + 3de trimester, fotokopieën …
Vriendelijke groeten,
directie en personeel

