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B. BIJDRAGEREGELING: GEMIDDELDE JAARFACTUUR 2020-2021 
 

A. ALGEMENE KOSTEN (richtprijs op basis van 2019-2020) 
 
schoolpakket  

 
(agenda,collegepapier, 
PW-map,rapportmap) 

 
€ 

 
16 

    

turnkledij truitje € 15     
 broekje € 15     
huur kluisje  € 12,5     
aankoop slotje  € 9     
maaltijden warme maaltijd € 5     
 broodje € 3     
 soep/fruitsap € 0,50     
 appel € 0,25     
fotokopieën  (0,05/kopie, schatting op 

basis 2019-2020) 
€      

 voorschot € 25     
 voorschot € 20     
 saldo (max) € 55     
foto's individuele foto's € 11,50     
 klasfoto € 2,8     
zwemmen per zwembeurt € 2,5     
        

B. SPECIFIEKE KOSTEN PER LEERJAAR (richtprijzen) 
 

1ste jaar 
 
onthaaldagen 

 
€ 

 
90 

 
4de jaar 

 
projectdagen 

 
€ 

 
10 

 projectdagen € 15  cultuurdagen € 35 
 cultuurdagen € 35  Trier (4 klassiek) € 100 
 sportdag € 30  sportdag € 20 
 diverse activiteiten € 50  diverse activiteiten € 50 
        
2de jaar projectdagen € 15 5de jaar bezinning Mozet € 130 
 cultuurdagen € 35  projectdagen € 10 
 sportdag € 30  cultuurdagen € 35 
 diverse activiteiten € 50  sportdag € 30 
     diverse activiteiten € 50 
     Marokkoreis (5HW) € 350 
        
3de jaar vormingsdagen € 90 6de jaar projectdagen € 10 
 projectdagen € 15  cultuurdagen € 35 
 cultuurdagen € 35  sportdag € 25 
 sportdag € 30  avondtoneel € 20 
 diverse activiteiten € 50  diverse activiteiten € 50 
     Parijs (6ECMT) € 400 
     Marokkoreis (6HW) € 350 
        

C. FACULTATIEVE KOSTEN 
 
Ski-en snowboardstage Wagrain  
(vrije inschrijving voor 1-2-3) 

 
€ 

 
695 

    

Athenereis 
(vrije inschrijving voor 4/5 Grieks) 

€ 550     

Italiëreis  
(vrije inschrijving 6de jaar) 

€ 950     

 

Een aantal diensten worden op ons college bewust gratis aangeboden: het gebruik 
(buiten de lestijden) van sportzalen, computerlokalen en mediatheek, verzekering (= 
alle verzekeringen!); de ochtend-, middag- & avondstudie, de woensdagmiddagstudie 
& sport. 

Ook het middagverblijf (met extra-inzet van het onderhoudspersoneel) is voor de 
leerlingen kosteloos. 

 
Op vier momenten tijdens het schooljaar (oktober, december, maart en juni) krijgen 
de ouders een schoolfactuur. 

Gespreide betaling van de schoolfacturen is steeds mogelijk. Daartoe richt u een 
schriftelijke aanvraag naar de directeur. 


