
 

 

 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het 
schooljaar 2020-2021: derde graad ASO domein sport 
 
Handboeken € 350,00 

Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien, 
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal 
ook via de schoolrekening aangerekend worden. 

€ 10,00 

Rekenmachine TI-84+ (reeds aangekocht in 2e  graad) € 105,00 

Drukwerk 1 € 20,00*  

Educatieve activiteiten (5es-6es) €50,00-100,00*  

Reizen, stage  

5des  € 200,00* 
6des € 595,00* 

Sportkledij en materialen (reeds aangekocht in 2e  
graad)  

T-shirt sport € 5,00  

Planningsagenda € 6,00  

Zwembeurt (per 2 lesuren) € 1,50  

Huur fiets (per ½ jaar/ per jaar) 2 € 15,00/€ 30,00 

Huur locker 2 € 15,00 

Busvervoer Kruisem € 80,00 
 
*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben 
dezelfde praktijk / activiteiten en ze hebben andere materialen, gereedschap … nodig. De 
Bernardusscholen hanteren hierbij een maximumfactuur. 

1 = het drukwerk wordt via voorschotten gespreid over de verschillende 
schoolrekeningen. Pas met de laatste rekening wordt de definitieve prijs berekend.  

2 = niet verplicht 

 
Met vriendelijke groeten, 
Directie Bernardustechnicum 



 

 

 
 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
 
In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het 
schooljaar 2020-2021: derde graad BSO domein handel en 
informatica 
 
 
Handboeken                                                 5-6 des 
                                                                   7des 

€ 200,00 
€ 40,00 

Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien, 
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal 
ook via de schoolrekening aangerekend worden. 

€ 20,00 

Drukwerk 1                                                      5-6des 

                                                                       7des 

€ 30,00* 

€ 65,00  

Educatieve activiteiten, schoolreizen                 5-7des 

                                                                        6des 

€ 130,00* 

€ 400,00  

Kledij en materialen                                        5-6des 

                                                                        7des 

€ 15,00* 

€ 40,00 

Planningsagenda € 5,00  

Sportdag € 25,00 

T-shirt sport € 6,50  

Huur fiets (per beurt/per jaar) € 2,00/ € 30,00 

Huur locker 2 € 15,00 

 
*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben 
dezelfde praktijk / activiteiten en ze hebben andere materialen, gereedschap … nodig. De 
Bernardusscholen hanteren hierbij een maximumfactuur. 

1 = het drukwerk wordt via voorschotten gespreid over de verschillende 
schoolrekeningen. Pas met de laatste rekening wordt de definitieve prijs berekend.  

2 = niet verplicht 

 

 

 



 

 

Met vriendelijke groeten, 
Directie Bernardustechnicum 



 

 

 
Beste ouder, beste leerling 

In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het 
schooljaar 2020-2021: derde graad BSO domein technologie en 
technieken 
 
Handboeken                                                    € 40,00 

Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien, 
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal 
ook via de schoolrekening aangerekend worden. 

€ 30,00 

Drukwerk 1 € 20,00*  
Educatieve activiteiten € 50,00*  
Kledij en gereedschappen 2  

Centrale verwarming / verwarmingsinstallaties € 400,00* 
Ruwbouw / renovatie bouw € 370,00* 

Houtbewerking  € 370,00* 
Attesten in 6de jaar  

Centrale verwarming / verwarmingsinstallaties € 135,00* 
Werkstukken  

Centrale verwarming / verwarmingsinstallaties € 30,00* 
7 IOT € 150,00* 

(industriële) Houtbewerking  € 400,00 3 

Planningsagenda € 5,00  
T-shirt sport € 6,50  
Sportdag € 20,00 
Huur locker 4 € 15,00 

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben 
dezelfde praktijk / activiteiten en de leerlingen hebben andere kledij, gereedschappen … 
nodig. De Bernardusscholen hanteren hierbij een maximumfactuur per rubriek. 
1 = het drukwerk wordt via voorschotten gespreid over de verschillende 
schoolrekeningen. Pas met de laatste rekening wordt de definitieve prijs berekend.  
2 = maximumprijs voor leerlingen die alles nieuw aankopen; leerlingen die zaken in hun 
bezit hebben van het vorige schooljaar, hoeven die niet opnieuw aan te kopen. 
3= De leerlingen kunnen de praktische invulling (en dus ook de kostprijs) van hun 
werkstukken zelf bepalen (keuken, ramen, meubel ..). De gemiddelde waarde schommelt 
rond de € 400. 

4 = niet verplicht 

 
Met vriendelijke groeten, 
Directie Bernardustechnicum 



 

 

 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het 
schooljaar 2020-2021: derde graad BSO domein welzijn en zorg 
 
Handboeken                                                  5-6des 
                                                                    7des 

€ 140,00 
€ 82,00 

Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien, 
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal 
ook via de schoolrekening aangerekend worden. 

€ 85,00 

Drukwerk 1 € 30,00*  

Educatieve activiteiten € 50,00*  

Reizen  
5de jaar € 125,00* 
6de jaar 
7de jaar 

€ 400,00* 
€ 100,00* 

Kledij en materialen  
Verzorging € 55,00* 

Kinderzorg / Thuis- en bejaardenzorg € 50,00*  
Werkstukken, kooklessen  

Verzorging € 40,00* 
Thuis- en bejaardenzorg € 15,00* 

Planningsagenda € 5,00  

T-shirt sport € 6,50  

Huur fiets (per beurt/per jaar) 2 € 2,00/€ 30,00 

Sportdag € 25,00 

Huur locker 2 € 15,00 

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben 
dezelfde praktijk / activiteiten en ze hebben andere materialen, gereedschap … nodig. De 
Bernardusscholen hanteren hierbij een maximumfactuur. 

1 = het drukwerk wordt via voorschotten gespreid over de verschillende 
schoolrekeningen. Pas met de laatste rekening wordt de definitieve prijs berekend.  

2 = niet verplicht 

 
Met vriendelijke groeten, 
Directie Bernardustechnicum 



 

 

 

Beste ouder 

Beste leerling 

 

 

In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het 

schooljaar 2020-2021: derde graad, domein land-, tuinbouw en 
milieu BSO 
 

 

Handboeken  € 80,00 

Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien, maar 
maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal ook via de 
schoolrekening aangerekend worden. 

 € 40,00 

BSO: rekenmachine eenvoudig model (reeds 
aangekocht in 2e  graad)  

Drukwerk 1 € 50,00*  

Educatieve activiteiten € 100,00*  

Bijzondere studiereis 5de en 6de jaar: vierdaagse € 300* 

Kledij en materialen (reeds aangekocht in 2e  graad) € 20,00*  

Schoolagenda € 5,00  

T-shirt sport (reeds aangekocht in 2e  graad) € 6,50  

Huur locker 2 € 15,00 

Busvervoer hoeves (enkel landbouw) € 65,00* 

 

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben 

dezelfde praktijk / activiteiten en ze hebben andere materialen, gereedschap … nodig. De 
Bernardusscholen hanteren hierbij een maximumfactuur. 

1 = het drukwerk wordt via voorschotten gespreid over de verschillende 

schoolrekeningen. Pas met de laatste rekening wordt de definitieve prijs berekend.  

2 = niet verplicht 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Directie Bernardustechnicum 



 

 

 
 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
 
In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het 
schooljaar 2020-2021: derde graad TSO domein handel en 
informatica 
 
 
Handboeken € 250,00 

Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien, 
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal 
ook via de schoolrekening aangerekend worden. 

€25,00-50,00 

Drukwerk 1 € 30,00*  

Rekenmachine € 105,00 

Educatieve activiteiten € 160,00*  

Reizen  
5de jaar € 120,00* 
6de jaar € 400,00* 

Kledij en materialen  

Planningsagenda € 5,00  

Sportdag € 25,00 

T-shirt sport € 6,50  

Huur fiets (per beurt/per jaar) 2 € 2,00/€ 30,00 

Huur locker 2 € 15,00 

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben 
dezelfde praktijk / activiteiten en ze hebben andere materialen, gereedschap … nodig. De 
Bernardusscholen hanteren hierbij een maximumfactuur. 

1 = het drukwerk wordt via voorschotten gespreid over de verschillende 
schoolrekeningen. Pas met de laatste rekening wordt de definitieve prijs berekend.  

2 = niet verplicht 

 
Met vriendelijke groeten, 
Directie Bernardustechnicum 



 

 

 
Beste ouder, beste leerling 

In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het 
schooljaar 2020-2021: derde graad TSO domein technologie en 
technieken 
 
Handboeken                                                    5-6des 
                                                                      7 IOT 

€ 150,00 
€ 20,00 

Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien, 
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal 
ook via de schoolrekening aangerekend worden. 

€ 40,00 

Drukwerk 1 € 25,00*  
Rekenmachine 2 € 105,00 
Educatieve activiteiten € 50,00*  
Meerdaagse reis                                                5des 
                                                                        6des 

€ 130,00* 
€ 425,00* 

Kledij en gereedschappen 2  
Elektrische installatietechnieken / IOT € 320,00* 

Houttechnieken3   € 370,00* 
Mechanische vormgevingstechnieken € 240,00* 

Centrale verwarming / verwarmingsinstallaties € 135,00* 
Werkstukken  

Elektrische installatietechnieken / IOT € 150,00* 
Houttechnieken  € 400,00 3 

Mechanische vormgevingstechnieken € 150,00* 
Planningsagenda € 5,00  
T-shirt sport € 6,50  
Sportdag € 20,00 
Huur locker 4 € 15,00 

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben 
dezelfde praktijk / activiteiten en de leerlingen hebben andere kledij, gereedschappen … 
nodig. De Bernardusscholen hanteren hierbij een maximumfactuur per rubriek. 
1 = het drukwerk wordt via voorschotten gespreid over de verschillende 
schoolrekeningen. Pas met de laatste rekening wordt de definitieve prijs berekend.  
2 = maximumprijs voor leerlingen die alles nieuw aankopen; leerlingen die zaken in hun 
bezit hebben van het vorige schooljaar, hoeven die niet opnieuw aan te kopen. 
3= De leerlingen kunnen de praktische invulling (en dus ook de kostprijs) van hun 
werkstukken zelf bepalen (keuken, ramen, meubel ..). De gemiddelde waarde schommelt 
rond de € 400. 

4 = niet verplicht 

 
Met vriendelijke groeten, 
Directie Bernardustechnicum 



 

 

 
Beste ouder, beste leerling 

In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het 
schooljaar 2020-2021: derde graad TSO domein toegepaste 
wetenschappen 

Handboeken                                        TEE/TEM 
                                                      TBW/TIW/TTW 

€ 180,00 
€ 230,00 

Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien, 
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal ook 
via de schoolrekening aangerekend worden. 

€ 40,00 

Drukwerk 1 € 30,00*  
Rekenmachine 2 € 105,00 
Educatieve activiteiten € 80,00*  
Meerdaagse reis 5de jaar  € 140,00* 
Meerdaagse reis / stage 6de reis  

Biotechnische wetenschappen (Leonardo) € 450,00* 
Elektriciteit-Elektronica / Elektromechanica € 400,00* 

Techniek-wetenschappen € 400,00* 
Kledij en gereedschappen 2  

Biotechnische wetenschappen € 40,00* 
Elektriciteit-Elektronica € 270,00* 

Elektromechanica € 210,00* 
Techniek-Wetenschappen € 40,00* 

Industriële wetenschappen € 20,00* 
Werkstukken  

Elektriciteit-Elektronica € 40,00* 
Elektromechanica € 40,00* 

Industriële wetenschappen € 40,00* 
Planningsagenda € 5,00  
T-shirt sport 2 € 6,50  
Sportdag € 20,00 
Huur locker 3 € 15,00 

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben 
dezelfde praktijk / activiteiten en de leerlingen hebben andere kledij, gereedschappen … 
nodig. De Bernardusscholen hanteren hierbij een maximumfactuur per rubriek. 

1 = het drukwerk wordt via voorschotten gespreid over de verschillende 
schoolrekeningen. Pas met de laatste rekening wordt de definitieve prijs berekend.  
2 = maximumprijs voor leerlingen die alles nieuw aankopen; leerlingen die zaken in hun 
bezit hebben van het vorige schooljaar, hoeven die niet opnieuw aan te kopen. 

3 = niet verplicht 

 
Met vriendelijke groeten, 
Directie Bernardustechnicum 



 

 

 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het 
schooljaar 2020-2021: derde graad TSO domein welzijn en zorg 
 
Handboeken € 115,00 

Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien, 
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal 
ook via de schoolrekening aangerekend worden. 

€ 65,00 

Drukwerk 1 € 45,00*  

Rekenmachine € 105,00 

Educatieve activiteiten € 50,00*  

Reizen  
5de jaar € 125,00* 
6de jaar € 400,00* 

Kledij en materialen  
Gezondheids- en welzijnswetenschappen € 30,00* 

Planningsagenda € 5,00  

T-shirt sport € 6,50  

Huur fiets (per beurt/per jaar) 2 € 2,00/€ 30,00 

Sportdag € 15,00 

Huur locker 2 € 15,00 

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben 
dezelfde praktijk / activiteiten en ze hebben andere materialen, gereedschap … nodig. De 
Bernardusscholen hanteren hierbij een maximumfactuur. 

1 = het drukwerk wordt via voorschotten gespreid over de verschillende 
schoolrekeningen. Pas met de laatste rekening wordt de definitieve prijs berekend.  

2 = niet verplicht 

 
Met vriendelijke groeten, 
Directie Bernardustechnicum 



 

 

 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
 
In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het 
schooljaar 2020-2021: derde graad TSO domein land-, tuinbouw en 
milieu 
 
 
Handboeken  € 110,00 

Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien, 
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal 
ook via de schoolrekening aangerekend worden. 

€ 50,00 

TSO: rekenmachine TI-84+ (reeds aangekocht in 2e  
graad) € 105,00 

Drukwerk 1 € 30,00*  

Educatieve activiteiten € 100,00*  

Bijzondere studiereis 5de en 6de jaar: vierdaagse € 350,00* 

Kledij en materialen (reeds aangekocht in 2e  graad) € 50,00*  

Schoolagenda € 5,00  

T-shirt sport (reeds aangekocht in 2e  graad) € 6,50  

Huur locker 2 € 15,00 

Busvervoer hoeves (enkel landbouw) € 65,00* 
 
*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben 
dezelfde praktijk / activiteiten en ze hebben andere materialen, gereedschap … nodig. De 
Bernardusscholen hanteren hierbij een maximumfactuur. 

1 = het drukwerk wordt via voorschotten gespreid over de verschillende 
schoolrekeningen. Pas met de laatste rekening wordt de definitieve prijs berekend.  

2 = niet verplicht 

 

 
Met vriendelijke groeten, 
Directie Bernardustechnicum 



 

 

 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het 
schooljaar 2020-2021: derde graad TSO domein sport 
 
Handboeken € 150,00 

Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien, 
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal 
ook via de schoolrekening aangerekend worden. 

€ 40,00 

Rekenmachine TI-84+ (reeds aangekocht in 2e  graad) € 105,00 

Drukwerk 1 € 30,00*  

Educatieve activiteiten (5es-6es) €50,00-100,00*  

Reizen, stage  

5des  € 200,00* 
6des € 595,00* 

Sportkledij en materialen (reeds aangekocht in 2e  
graad)  

T-shirt sport € 5,00  

Planningsagenda € 6,00  

Zwembeurt (per 2 lesuren) € 1,50  

Huur fiets (per ½ jaar/ per jaar) 2 € 15,00/€ 30,00 

Huur locker 2 € 15,00 

Busvervoer Kruisem € 80,00 
 
*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben 
dezelfde praktijk / activiteiten en ze hebben andere materialen, gereedschap … nodig. De 
Bernardusscholen hanteren hierbij een maximumfactuur. 

1 = het drukwerk wordt via voorschotten gespreid over de verschillende 
schoolrekeningen. Pas met de laatste rekening wordt de definitieve prijs berekend.  

2 = niet verplicht 

 
Met vriendelijke groeten, 
Directie Bernardustechnicum 


