
 

 

     
 
 
 
 
 

Overzicht van de te voorziene uitgaven voor het schooljaar 2022-2023. Bijlage bij het 
schoolreglement. 
 
De prijzen voor de handboeken, het turngerief en eventueel andere 
schoolbenodigdheden worden in een afzonderlijke lijst (bestelformulier) meegedeeld.  
 
De prijzen van uitstappen en activiteiten zijn benaderend op basis van de prijzen in 
het schooljaar 2021-2022. Het is mogelijk dat bepaalde activiteiten dit jaar niet 
georganiseerd worden. Anderzijds is het ook mogelijk dat wij in de loop van het 
schooljaar een bijzonder aanbod krijgen waarop wij dan ook graag ingaan.  
 
Gezien wisselende prijzen van grondstoffen, zoals papier en energie, zullen prijzen 
indien nodig aangepast worden. Uiteraard worden alleen de werkelijke kosten van de 
activiteiten die effectief georganiseerd worden aangerekend. Bij vragen kan u contact 
opnemen met A. Manhaeve, directeur. 
 
De school biedt de leerlingen ook de kans om op volledig vrijblijvende basis deel te 
nemen aan bepaalde didactische uitstappen. (vb Canterbury, uitstap Westhoek) of 
ontspannende uitstappen en reizen (Krakau, Rome, Barcelona of skireis). De prijzen 
hiervoor zullen telkens in een afzonderlijk schrijven aan leerlingen en ouders 
meegedeeld worden, samen met de inschrijvingsmodaliteiten. 
 
Bij de kostenlijst hoort het aanbod  dat ouders die het moeilijk hebben om de 
schoolrekening te betalen, uitgenodigd kunnen worden om een afspraak te maken 
met de directeur of met mevrouw Joosten (Coördinerend directeur van de SG) om 
samen te zoeken naar een gepaste regeling. 
 
VERPLICHTE UITGAVEN  
Voor iedereen 
Verzekering: medische kosten 
in geval van overlijden of blijvende 
invaliditeit 

Per  jaar € 7 

Kopieerwerk Per kopie (ZW)/ kleur € 0,05 / € 0.25  
Sportdag per jaar Afhankelijk van de activiteit Tussen 

 € 25 en € 38 
Schoolagenda  € 7 
Cursusblok College  € 3 
Lentetocht / On the move/ 
Culturele dag 

 € 8 - € 20 

Waarborg schoollaptop Iedereen € 100 
Huur cursorische lectuur  Per boekje/per trim/per 

jaar 
€ 1.5 

Huur leerboeken per 
trimester en per deelgroep 

Afhankelijk van de 
samenstelling van het 
pakket 

Tussen € 19 en € 39 

Bezinning Afhankelijk van de invulling Tussen € 10 en € 35 
Bookwidgets Smartschool Indien van toepassing € 4 
Gebruik sportterrein stad 
Izegem 

Afhankelijk van de invulling € 3,5 



 

 

Culturele of vakgebonden 
activiteiten op school 

Gemiddeld per activiteit en 
tot 6 activiteiten per jaar 

Tussen € 5 en € 30 

Prizmagazine (onder 
voorbehoud van 
verschijnen) 

 € 7 (2 nummers) 
Wordt aangerekend aan 
jongste leerling 

Fietspas iedereen € 0,5  
Huur locker 
(verplicht voor 3des) 
aanbod 4des, 5des, 6des 

15 euro per jaar 
 
10 euro waarborg 

 

Maaltijden 22 23 
(onder voorbehoud van 
prijsstijgingen) 
 
water en gebruik 
schoolrestaurant gratis 

Warme maaltijd, pasta 
maaltijd, vegetarische 
maaltijd, koude schotel 
belegd broodje 
onbelegd broodje 
extra beleg 
soep 
fruit 
dessert 
Lotus (snack/zoetigheid) 
vieruurtje 
Frisdrank (suikervrij) 

€ 6,5 
 
 
€ 4 
€ 1,4  
€ 2 
€ 1,2 
€ 0,85 
€ 1,5 
€ 1,5 
€ 2 
€ 1,5 

 
 
Per deelgroep 
Derdejaars 
 
Zwemmen  Per beurt € 2 
Studiereis Brussel  € 45 
Bezoek voor economische afdeling  € 17 
Studiereis Brussel  € 38 
Uitwisseling met andere school   € 75 
Activiteit in het kader van gezondheid 

 Seksuele opvoeding 
 Verslaving 

  
€ 6 
€ 6 

Informatica Futureproof  € 12 

 
Vierdejaars 
 
Bedrijfsbezoek economische afdeling  € 17 
Workshop creatief ondernemen  € 8,5 
Excursie biologie (onder voorbehoud)  € 18 
Studiereis Rijsel  € 35 
Onkosten toegepaste wetenschappen  € 10 
Uitwisseling met andere school  € 75 
Romein in de klas  € 9.5 
Activiteit in het kader van gezondheid  € 5 
Studiereis Antwerpen  € 45 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Vijfdejaars 
 
Fitness (per beurt) Per beurt € 6 
Cursorische lectuur vreemde talen (boek)  € 3 
Uraniamobiel  € 7 
Bedrijfsbezoek economische afdeling  € 18 
Workshop creatief ondernemen 
economische afdeling 

 € 8,5 

Bezoek IMOG  € 15 
Studiereis (nog te bepalen)  € 25 
Studiereis Gent (onder voorbehoud)  € 25 
Uitwisseling met een andere school  € 150 – 200  
Studie tweedaagse Trier voor lln Latijn  € 120 
Studiereis Keulen voor lln Talen  € 65 
Toneelvoorstelling buitenschools ( met of 
zonder bus) 

 € 16.5 - 21 

Materiaal plastische opvoeding HW  € 7,50 
Keuzevak STEM  € 12 
Buitenlandse reis Amsterdam (2dg)  € 300 euro 

 
 
Zesdejaars 
 
Cursorische lectuur vreemde talen  € 3 
Fitness : 1 beurt  € 6 
Bedrijfsbezoek economische afdeling  € 7,5 – 14.5 
Management days lln economie  € 12 
Spreker  hedendaags onderwerp  € 1,5 - 6 
Vorming in het kader van gezondheid  € 5 
Deelname wetenschapsweek voor 
wetenschappers 

 € 18 

Project wetenschappen  € 17.5 
Aardrijkskunde-excursie  € 20 
Informatie orgaandonatie  € 2-5 
Toneelvoorstelling buitenschools (met of 
zonder bus) 

 € 17-25 

Bezoek Gent voor humane 
wetenschappen 

 € 21 

De Spil achter de schermen  € 12 
Studie tweedaagse Trier lln Latijn  € 180 
Studiereis Keulen voor lln talen  € 65 
Keuzevak Spaans  € 20 
Keuzevak STEM  € 12 
Keuzevak Acki (materiaal)  € 20 
100-dagen activiteiten op school  € 25 

Buitenlandse reis Parijs (3dg) 
afhankelijk van 
keuzeprogramma 

€ 385  

 

 


