
SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 3 Bedrijf en organisatie (D/A finaliteit)   
    
   
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen    3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen    8,00 
Materiaal artistieke vorming     8,00 
   
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen.   
  



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 3 Maatschappij en welzijn (D/A finaliteit)   
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen    3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen    8,00 
Materiaal artistieke vorming     8,00 
 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
Huur kookschort      6,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen.   



 
SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 3 Taal en communicatie (D/A finaliteit)   
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen    3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen    8,00 
Materiaal artistieke vorming     8,00 
   
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen.    



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 3 Organisatie en logistiek (A finaliteit)   
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen    3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen    8,00 
 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen.    
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 3  Zorg en welzijn (A finaliteit)   
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen    3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen    8,00 
Ingrediënten kooklessen / zorg     €6/les 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
Huur kookschort      6,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen.    
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 3  Maatschappij en welzijnswetenschappen (D finaliteit)   
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen    3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen    8,00 
Materiaal artistieke vorming     8,00 
 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 3  Bedrijfswetenschappen (D finaliteit)   
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen    3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen    8,00 
Materiaal artistieke vorming     8,00 
 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 4 Handel   
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen    3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen    8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 4 Handel - Talen   
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen    3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen    8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 4 Sociale en Technische Wetenschappen  
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Bavetschort       15,00 
Huur laboschort        2,50 
Integrale opdrachten (kooklessen, knutselmateriaal, projecten) 30,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
SINT MARIA GEEL   



Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 4 Verkoop  
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort         8,00 
Turn T-shirt         8,00 
Veiligheidsschoenen werkplekleren    21,50 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 4 Voeding Verzorging  
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Bavetschort       15,00 
Huur kookschorten        6,00 
Grondstoffen kooklessen / Thematisch werken     6,00/les 
Materiaal PO       8,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 4 Kantoor  
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Kledij        € 
   
Turnshort         8,00 
Turn T-shirt         8,00 
Veiligheidsschoenen werkplekleren    21,50 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 5 Jeugd- en gehandicaptenzorg 
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag/Teambuilding      30,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 5 Boekhouden - Informatica 
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag/Teambuilding      30,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022 
 
Raming kosten: 5 Handel 
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag/Teambuilding      30,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022 
 
 
Raming kosten: 5 Informaticabeheer 
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag/Teambuilding      30,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022 
 
Raming kosten: 5 Organisatiehulp 
  
 
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Grondstoffen kooklessen/labo                150,00 
 
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
Huur kookschorten        6,00 
Stage uniform: broek + polo     36,00 
Veiligheidsschoenen grootkeuken    35,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag/Teambuilding      30,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022 
 
Raming kosten: 5 Secretariaat - Talen 
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag/Teambuilding      30,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022 
 
 
Raming kosten: 5 Verkoop 
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Materiaalkoffer visual merchandising    100,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag/Teambuilding      30,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 5 Kantoor  
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
 
Kledij        € 
   
Turnshort         8,00 
Turn T-shirt         8,00 
Veiligheidsschoenen werkplekleren    21,50 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
   
Raming kosten: 5 Sociale en Technische Wetenschappen 
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag/Teambuilding      30,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen. 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
   
Raming kosten: 5 Verzorging 
   
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Grondstoffen kooklessen/Thematisch werken     6,00/les 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
Huur schorten       6,00 
Verpleegtuniek                  55,00 
Veiligheidsschoenen                 40,00  
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag/Teambuilding      30,00 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen. 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 6 Jeugd- en Gehandicaptenzorg 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
Barcelonareis                   450,00  
Indien van toepassing buitenlandse stage   Bijdrage afh van bestemming 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 6 Boekhouden - Informatica 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
Barcelonareis                   450,00 
Indien van toepassing buitenlandse stage   Bijdrage afh van bestemming 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 6 Handel 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
Barcelonareis                   450,00 
Indien van toepassing buitenlandse stage   Bijdrage afh van bestemming 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 6 Informaticabeheer 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
Barcelonareis                   450,00 
Indien van toepassing buitenlandse stage   Bijdrage afh van bestemming 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022 
 
Raming kosten: 6 Organisatiehulp 
 
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Grondstoffen kooklessen/labo                150,00 
 
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
Huur kookschorten        6,00 
Stage uniform: broek + polo     36,00 
Veiligheidsschoenen grootkeuken    35,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       30,00 
Barcelonareis                   450,00 
Indien van toepassing buitenlands stage   Bijdrage afh. van bestemming 
  
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 6 Secretariaat - Talen 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh. van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
Barcelonareis                   450,00 
Indien van toepassing buitenlandse stage                    bijdrage afh. van bestemming 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 6 Sociale en Technische Wetenschappen 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Grondstoffen IO (kooklessen, knutselmateriaal)   30,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort       8,00 
Turn T-shirt       8,00 
Huur laboschort      2,50 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh. van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
Barcelonareis                   450,00 
Indien van toepassing buitenlandse stage                    bijdrage afh. van bestemming 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 6 Verzorging 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Grondstoffen kooklessen/Thematisch werken      6,00/les 
   
Kledij        € 
   
Turnshort        8,00 
Turn T-shirt        8,00 
Huur kookschorten       6,00 
Broekpak stage                   55,00 
Veiligheidsschoenen                  40,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh. van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
Barcelonareis                   450,00 
Indien van toepassing buitenlandse stage                    bijdrage afh. van bestemming 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.  



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 6 Verkoop 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Materiaalkoffer visual merchandising (nieuwe lln)  100,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort        8,00 
Turn T-shirt        8,00 
Veiligheidsschoenen                  40,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh. van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
Barcelonareis                   450,00 
Indien van toepassing buitenlandse stage                    bijdrage afh. van bestemming 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
  
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 6 Kantoor  
    
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
 
Kledij        € 
   
Turnshort         8,00 
Turn T-shirt         8,00 
Veiligheidsschoenen werkplekleren    21,50 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag       20,00 
Barcelonareis                   450,00 
Indien van toepassing buitenlandse stage                    bijdrage afh. van bestemming 
   
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
De school komt hierin niet tussen 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 7 Winkelbeheer en etalage 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Materiaalkoffer visual merchandising    100,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort        8,00 
Turn T-shirt        8,00  
                     
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh. van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
                       
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
 
 
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 7 Organisatie - Assistentie 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Grondstoffen kooklessen/labo                165,00 
 
   
Kledij        € 
   
Turnshort        8,00 
Turn T-shirt        8,00  
Stage uniform: broek + polo                  40,00                  
Veiligheidsschoenen grootkeukens (nieuwkomers)                       40,00 
Huur kookschorten        6,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh. van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
                       
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 7 Kinderzorg 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Grondstoffen kooklessen/labo                 40,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort        8,00 
Turn T-shirt        8,00  
Broekpak stage                    40,00                  
Huur kookschorten        6,00 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh. van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
 
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 7 Thuis- en bejaardenzorg 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
Grondstoffen kooklessen/labo                 40,00 
 
Kledij        € 
   
Turnshort        8,00 
Turn T-shirt        8,00  
Broekpak stage                   40,00                  
Huur kookschorten       6,00    
 
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh. van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
                       
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
 
 
 



SINT MARIA GEEL   
Pas 110   
2440 Geel   
   
Schooljaar 2021 - 2022   
 
Raming kosten: 7 Business Support 
  
Benodigdheden      € 
   
Schoolboeken        www.kogeka-shop.be 
Huurboeken       www.kogeka-shop.be 
Auteursrechten digitale cursussen    80,00 
Laptop        Zelf voorzien 
kopie / afdruk per bladzijde     0,0350  
Digitale leermiddelen      10,00 
(Eerste) leerlingenbadge printen      3,00 
(Bij herhaling) leerlingenbadge printen      8,00 
Dienstverlening middagpauze, refter, …    18,00 
   
Kledij        € 
   
Turnshort        8,00 
Turn T-shirt        8,00  
Veiligheidsschoenen afh van stageplaats                21,50                 
    
Sportactiviteiten      € 
   
zwemmen per beurt      1,50 
Squash per beurt      1,00 
Schaatsen       afh. van locatie 
   
Schoolactiviteiten      € 
   
Culturele en maatschappelijke activiteiten   30,00 
Diverse studentenactiviteiten     15,00 
Pedagogische excursies      45,00 
Sportdag        20,00 
                       
Gebruik locker per schooljaar       5,00 
Waarborg slot       20,00 
 
   
Opgelet: het gaat hier slechts om een richtcijfer. Afhankelijk van het activiteiten-   
aanbod en prijsschommelingen kan de uiteindelijke kostprijs wijzigen.    
   
De koopboeken blijven uw eigendom. Wanneer u deze om gelijk welke reden niet meer nodig heeft, 
staat u vrij deze te verkopen.   
 

http://www.kogeka-shop.be/

