
 

Geel, 29 maart 2022 

 

Beste ouder 
Beste leerling 

 
 

AANKOOP VAN WERKBOEKEN EN KLEDIJ - SCHOOLJAAR 2022-2023  

 

1 AANKOOP van WERKBOEKEN  

 
De werkboeken (en een rekentoestel voor leerlingen van de A-stroom) voor schooljaar 2022-

2023 moeten ZELF aangekocht worden via de webshop van Campinia Media: www.kogeka-

shop.be. In het kader van de digitalisering zal er enkel gewerkt worden met een digitale 

schoolagenda waardoor er geen extra planningsagenda aangeboden wordt in de 

boekenlijst.   

• Bij het aanmaken van een login op deze website is het noodzakelijk om de naam van 

de leerling te gebruiken. Leerlingen van het tweede jaar kunnen de login van vorig 

schooljaar gebruiken.  

• Je kan bestellen vanaf 29/6/2022 en je bestelt best vóór 15/8/2022. Indien je later 

bestelt, liggen de boeken niet tijdig klaar.  

• De boekenlijst op de website vermeldt de werkboeken die je zoon of dochter volgend 

schooljaar nodig heeft. Zorg dat je zeker de juiste richting kiest. Hiervoor kun je de 

tabel raadplegen op de volgende pagina.   

Bekijk de boekenlijst vóór het bestellen aandachtig met je zoon of dochter. Een boek dat je 

nog hebt van vorig schooljaar of van broer of zus (bv. een atlas), moet je uiteraard niet 

opnieuw kopen.  

• De werkboeken moeten bij de bestelling meteen online betaald worden.  

• Na de bestelling ontvang je een bevestigingsmail.  

• Er zijn 3 manieren om de bestelde werkboeken te ontvangen:  

✓ Je kan naar de afhaalmomenten op de school komen (zie verder). Om het 

afhalen van de werkboeken vlot te laten verlopen, breng je de 

bevestigingsmail best afgedrukt mee;  

✓ Je kan de bestelde werkboeken zelf afhalen bij Campinia Media op de 

campus van Thomas More Kempen. Het adres is Kleinhoefstraat 4, 2440 

Geel;  

✓ Je kan de werkboeken thuis (mits meerprijs) laten leveren.   

Let op: bestelde werkboeken worden niet direct verzonden, de levering kan dus even op 

zich laten wachten.   

Voor vragen i.v.m. de aankoop van werkboeken kan je contact opnemen met Campinia 

Media (telefonisch: 014 59 09 59 of via e-mail info@campiniamedia.be)  

http://www.kogeka-shop.be/
http://www.kogeka-shop.be/
mailto:info@campiniamedia.be


 

 
Om je te helpen de juiste boekenlijst te bestellen kun je volgend overzicht raadplegen.  
 

Gekozen studierichting eerstejaars  KOGEKA Shop  

1B Mens & organisatie  1B (MO-PD-TN-VH)  

1B Plant & dier  1B (MO-PD-TN-VH)  

1B Techniek & nijverheid  1B (MO-PD-TN-VH)  

1B Voeding & horeca  1B (MO-PD-TN-VH)  

1 Latijn - hoog abstractieniveau  1 HOOG Latijn  

1 Economie & organisatie - hoog abstractieniveau  1 HOOG (F/X-ECOO, F/X-MAW, F/X-MTW, F/X-STEM)  

1 Maatschappij & welzijn - hoog abstractieniveau  1 HOOG (F/X-ECOO, F/X-MAW, F/X-MTW, F/X-STEM)  

1 Moderne talen & wetenschappen - hoog abstractieniveau  1 HOOG (F/X-ECOO, F/X-MAW, F/X-MTW, F/X-STEM)  

1 STEM Wetenschappen - hoog abstractieniveau  1 HOOG (F/X-ECOO, F/X-MAW, F/X-MTW, F/X-STEM)  

1 STEM Agro- en biotechnieken - standaard abstractieniveau  1 STANDAARD (F/X-ABIO, F/X-ECOO, F/X-HTV, F/X-MAW, F/X-TECH)  

1 Economie & organisatie - standaard abstractieniveau  1 STANDAARD (F/X-ABIO, F/X-ECOO, F/X-HTV, F/X-MAW, F/X-TECH)  

1 Hotel & voeding - standaard abstractieniveau  1 STANDAARD (F/X-ABIO, F/X-ECOO, F/X-HTV, F/X-MAW, F/X-TECH)  

1 Maatschappij & welzijn - standaard abstractieniveau  1 STANDAARD (F/X-ABIO, F/X-ECOO, F/X-HTV, F/X-MAW, F/X-TECH)  

1 STEM Technieken - standaard abstractieniveau  1 STANDAARD (F/X-ABIO, F/X-ECOO, F/X-HTV, F/X-MAW, F/X-TECH)  

1 explo Economie & organisatie - hoog abstractieniveau  1 HOOG (F/X-ECOO, F/X-MAW, F/X-MTW, F/X-STEM)  

1 explo Maatschappij & welzijn - hoog abstractieniveau  1 HOOG (F/X-ECOO, F/X-MAW, F/X-MTW, F/X-STEM)  

1 explo Moderne talen & wetenschappen - hoog abstractieniveau  1 HOOG (F/X-ECOO, F/X-MAW, F/X-MTW, F/X-STEM)  

1 explo STEM Wetenschappen - hoog abstractieniveau  1 HOOG (F/X-ECOO, F/X-MAW, F/X-MTW, F/X-STEM)  

1 explo STEM Agro- en biotechnieken - standaard abstractieniveau  1 STANDAARD (F/X-ABIO, F/X-ECOO, F/X-HTV, F/X-MAW, F/X-TECH)  

1 explo Economie & organisatie - standaard abstractieniveau  1 STANDAARD (F/X-ABIO, F/X-ECOO, F/X-HTV, F/X-MAW, F/X-TECH)  

1 explo Hotel & voeding - standaard abstractieniveau  1 STANDAARD (F/X-ABIO, F/X-ECOO, F/X-HTV, F/X-MAW, F/X-TECH)  

1 explo Maatschappij & welzijn - standaard abstractieniveau  1 STANDAARD (F/X-ABIO, F/X-ECOO, F/X-HTV, F/X-MAW, F/X-TECH)  

1 explo STEM Technieken - standaard abstractieniveau  1 STANDAARD (F/X-ABIO, F/X-ECOO, F/X-HTV, F/X-MAW, F/X-TECH)  

 
  



 

Gekozen studierichting tweedejaars  KOGEKA Shop  

2B Decoratie & hout en bouw  2B (DHB, HB, ME, PD, VH)  

2B Hout en bouw  2B (DHB, HB, ME, PD, VH)  

2B Mechanica & elektriciteit  2B (DHB, HB, ME, PD, VH)  

2B Mens & organisatie  2B Mens & organisatie  

2B Plant & dier  2B (DHB, HB, ME, PD, VH)  

2B Voeding & horeca  2B (DHB, HB, ME, PD, VH)  

2 Economie & organisatie - hoog abstractieniveau  2 HOOG Economie & organisatie  

2 Grieks-Latijn - hoog abstractieniveau  2 HOOG Grieks-Latijn  

2 Latijn - hoog abstractieniveau  2 HOOG Latijn  

2 Maatschappij & welzijn - hoog abstractieniveau  2 HOOG Maatschappij en Welzijn  

2 Moderne talen & wetenschappen - hoog abstractieniveau  2 HOOG Moderne talen & wetenschappen  

2 STEM Wetenschappen - hoog abstractieniveau  2 HOOG STEM Wetenschappen  

2 STEM Agro- en biotechnieken - standaard abstractieniveau  2 STANDAARD (HTV, MAW, ABIO, HB, ME)  

2 Economie & organisatie - standaard abstractieniveau  2 STANDAARD Economie en Organisatie  

2 STEM Technieken - Hout en bouw - standaard abstractieniveau  2 STANDAARD (HTV, MAW, ABIO, HB, ME)  

2 Hotel & voeding - standaard abstractieniveau  2 STANDAARD (HTV, MAW, ABIO, HB, ME)  

2 Maatschappij & welzijn - standaard abstractieniveau  2 STANDAARD (HTV, MAW, ABIO, HB, ME)  

2 STEM Technieken - Mechanica & elektriciteit - standaard abstractieniveau  2 STANDAARD (HTV, MAW, ABIO, HB, ME)  

 



 

2 AANKOOP van KLEDIJ  

Voor de turn- en praktijklessen heb je aangepaste kledij nodig. Deze kledij wordt tijdens de 

afhaalmomenten gepast en meegenomen. Het is belangrijk dat alle eerstejaars en de 

leerlingen van het tweede jaar die turnkledij en/of praktijkkledij nodig hebben op school 

aanwezig zijn om de kledij te passen tijdens het afhaalmoment. Aan de hand van de 

kostenraming kun je zien of je praktijkkledij nodig hebt. Je vindt de kostenraming op de 

website van de school: https://kogeka.be/sintaloysius/sag_inschrijven/#SAG_Kostenramingen. De 

kledij wordt aangerekend via de eerste schoolrekening.  

Achter de knop “ingeschreven, wat nu” vind je nog heel wat praktische informatie.  

 

3 AFHAALMOMENTEN van boeken en kledij (turnles en praktijkles)  

  

Maandag 29/08/2022 
9 uur – 12 uur 

13 uur – 19 uur 
Cafetaria SAG 

Dinsdag 30/08/2022  13 uur – 17 uur Cafetaria SAG 

  

 

 

 

Met vriendelijke groeten  

Gilberte Peeters, Nick Moubax, Hilde Van de Weyer, Kris Ooms - directieteam SAG  

 

https://kogeka.be/sintaloysius/sag_inschrijven/#SAG_Kostenramingen

