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Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1B MO - 1B Mens & organisatie
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bavetschort wit (met logo)
Materialen werkstukken en kooklessen
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

186,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
30,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
15,50 €
50,00 €
1,50 €
7,00 €
20,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1B PD - 1B Plant & dier
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bretelbroek groen/zwart/rood
Zwarte t-shirt korte mouw (met logo)
Zwarte sweater lange mouw (zonder logo)
Veiligheidsschoenen hoog
Bavetschort oranje (met logo - huur)
Materialen werkstukken en koolessen
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

186,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
35,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
36,00 €
8,00 €
12,00 €
21,50 €
6,00 €
35,00 €
1,50 €
7,00 €
20,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1B TN - 1B Techniek en nijverheid
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Werkbroek grijs/zwart/rood (zonder logo)
Zwarte t-shirt lange mouw (met logo)
Bavetschort oranje (met logo - huur)
Materialen werkstukken en kooklessen
Zwemmen per beurt
Veiligheidsbril
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

186,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
18,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
25,00 €
8,00 €
6,00 €
40,00 €
1,50 €
11,50 €
7,00 €
20,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1B VH - 1B Voeding & horeca
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bavetschort blauw (zonder logo)
Materialen werkstukken en kooklessen
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

186,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
25,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
14,00 €
55,00 €
1,50 €
7,00 €
20,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1FH LA - 1 Fixed Latijn
hoog abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …
Materialen werkstukken

300,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
10,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €
20,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1FH ECOO - 1 Fixed Economie & organisatie
hoog abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …
Materialen werkstukken

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
10,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €
20,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1FH MAW - 1 Fixed Maatschappij & welzijn
hoog abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda,…)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bavetschort wit (met logo)
Materialen werkstukken en kooklessen
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
25,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
15,50 €
47,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1FH MTW - 1 Fixed Moderne talen &
wetenschappen - hoog abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …
Materialen werkstukken

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
10,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €
20,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1FH STEM - 1 Fixed STEM Wetenschappen
hoog abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Programma Inventor
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …
Materialen werkstukken

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
gratis
3,00 €
13,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
1,50 €
7,00 €
65,00 €
20,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1FS ABIO - 1 Fixed STEM Agro- en
biotechnieken - standaard abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bretelbroek groen/zwart/rood
Zwarte t-shirt, korte mouw (met logo)
Zwarte sweater lange mouw
Veiligheidsschoenen hoog
Materialen werkstukken
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
8,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
36,00 €
8,00 €
12,00 €
21,50 €
30,00 €
1,50 €
7,00 €
55,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1FS ECOO - 1 Fixed Economie & organisatie
standaard abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda,…)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Materialen werkstukken
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
10,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
20,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1FS HTV - 1 Fixed Hotel & voeding
standaard abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bavetschort blauw (zonder logo)
Materialen werkstukken en kooklessen
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
15,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
14,00 €
55,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1FS MAW - 1 Fixed Maatschappij & welzijn
standaard abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.

1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bavetschort wit (met logo)
Materialen werkstukken en kooklessen
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
25,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
15,50 €
47,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1FS TECH - 1 Fixed STEM Technieken
standaard abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Programma Inventor
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Werkbroek grijs/zwart/rood (zonder logo)
Zwarte T-shirt lange mouw (met logo)
Materialen werkstukken
Veiligheidsbril
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
gratis
3,00 €
13,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
25,00 €
8,00 €
55,00 €
11,50 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1XH ECOO - 1 Explore Economie & organisatie
hoog abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Keuzeprojecten
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …
Materialen werkstukken

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
10,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
25,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €
20,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1XH MAW - 1 Explore Maatschappij & welzijn
hoog abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bavetschort wit (met logo)
Materialen werkstukken en kooklessen
Keuzeprojecten
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
25,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
15,50 €
40,00 €
25,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1XH MTW - 1 Explore Moderne talen &
wetenschappen - hoog abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Keuzeprojecten
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …
Materialen werkstukken

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
10,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
25,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €
20,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1XH STEM - 1 Explore STEM Wetenschappen
hoog abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Programma Inventor
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Keuzeprojecten
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …
Materialen werkstukken

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
gratis
3,00 €
13,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
25,00 €
1,50 €
7,00 €
65,00 €
20,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1XS ABIO - 1 Explore STEM Agro- en
biotechnieken - standaard abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bretelbroek groen/zwart/rood
Zwarte t-shirt, korte mouw (met logo)
Zwarte sweater lange mouw
Veiligheidsschoenen hoog
Materialen werkstukken
Keuzeprojecten
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
8,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
36,00 €
8,00 €
12,00 €
21,50 €
30,00 €
25,00 €
1,50 €
7,00 €
55,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1XS ECOO - 1 Explore Economie & organisatie
standaard abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Materialen werkstukken
Keuzeprojecten
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
10,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
20,00 €
25,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1XS HTV - 1 Explore Hotel & voeding
standaard abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bavetschort blauw (zonder logo)
Materialen werkstukken en kooklessen
Keuzeprojecten
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
15,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
14,00 €
45,00 €
25,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1XS MAW - 1 Explore Maatschappij & welzijn
standaard abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Bavetschort wit (met logo)
Materialen werkstukken en kooklessen
Keuzeprojecten
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
3,00 €
25,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
15,50 €
40,00 €
25,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

Overzicht van de kosten voor het schooljaar 2022–2023

1XS TECH - 1 Explore STEM Technieken standaard abstractieniveau
De prijzen zijn voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen.
1. Verplicht
Boeken en rekentoestel (online bestellen via www.kogeka-shop.be)
Digitale leermiddelen (Bookwidgets, digitale agenda, …)
Gebruiksvergoeding Digisprong-laptop
Office pakket
Programma Inventor
Digitale leerlingenkaart
Fotokopieën en cursus
Klasfoto
Voorziening eetgelegenheid - voor het hele jaar
Turnbroekje
Turn-T-shirt
Werkbroek grijs/zwart/rood (zonder logo)
Zwarte T-shirt lange mouw (met logo)
Materialen werkstukken
Veiligheidsbril
Keuzeprojecten
Zwemmen per beurt
Schaatsen per beurt
Sportdag, studie-uitstappen, film- en toneelvoorstellingen, …

278,00 €
10,00 €
80,00 €
gratis
gratis
3,00 €
13,00 €
1,00 €
18,00 €
8,00 €
8,00 €
25,00 €
8,00 €
50,00 €
11,50 €
25,00 €
1,50 €
7,00 €
40,00 €

2. Optioneel
Dactylocursus of naailessen (per cursus)
Eduten Challenge project
Extra digitale leerlingenkaart na verlies
Gebruik laptoplocker
Persoonlijke fotokopie via digitale leerlingenkaart per stuk

50,00 €
25,00 €
8,00 €
gratis
0,04 €

3. Wanneer mag je een schoolrekening verwachten?
➢ Schoolrekening 1: oktober - hierop wordt o.a. de aangekochte kledij afgerekend.
➢ Schoolrekening 2: januari
➢ Schoolrekening 3: juni

