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

340,00

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+

105,00

Drukwerk 1

50,00*

Educatieve activiteiten

50,00*

Stage
3des: watersportstage

250,00

4des: skistage

595,00

T-shirt sport

6,50

Sportkledij
Planningsagenda

5,00

Zwembeurt (per lesuur)

0,75

Huur fiets (per beurt/per jaar)
Huur locker

2

2,00/ 30,00

2

Busvervoer Kruishoutem (enkel TSO)

15,00
80,00

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben
de elfde praktijk / activiteiten en e 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: tweede graad, TSO domein sport
Handboeken

200,00

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+

105,00

Drukwerk 1

50,00*

Educatieve activiteiten

50,00*

Stage
3des: watersportstage

250,00

4des: skistage

595,00

T-shirt sport

6,50

Sportkledij
Planningsagenda

5,00

Zwembeurt (per lesuur)

0,75

Huur fiets (per beurt/per jaar)
Huur locker

2

2,00/ 30,00

2

Busvervoer Kruisem

15,00
80,00

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben
de elfde praktijk / activiteiten en e 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: tweede graad BSO domein handel en
informatica

Handboeken

3des

210,00

4des

120,00

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, schoolreizen

130,00*

Kledij en materialen

15,00*

Planningsagenda

5,00

Sportdag

25,00

T-shirt sport
Huur fiets (per beurt/per jaar)
Huur locker

2

6,50
2,00/

30,00
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: tweede graad, domein land-, tuinbouw en
milieu BSO

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

65,00
40,00

BSO: eenvoudig rekenmachine
Drukwerk 1

50,00*

Educatieve activiteiten, schoolreizen
Kledij en materialen

100,00*
50,00*

Planningsagenda

5,00

T-shirt sport

6,50

Huur fiets (per beurt/per jaar)
Huur locker

2

Busvervoer hoeves

2,00/ 30,00
15,00
65,00*

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben
de elfde praktijk / acti iteiten en e 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: tweede graad BSO domein technologie en
technieken
Handboeken

€ 60,00

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, schoolreizen
Kledij en gereedschappen

3es
4es

€ 30,00*
€ 130,00*

2

Basismechanica

€ 300,00*

Bouw

€ 330,00*

Hout

€ 425,00*

Basismechanica

€ 65,00*

Hout

van € 0 tot € 200,00*

Werkstukken

Planningsagenda

€ 5,00

T-shirt sport

€ 6,50

Sportdag
Huur locker

€ 10,00
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: tweede graad BSO domein welzijn en zorg
Handboeken

85,00

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

Drukwerk 1

75,00
30,00*

Educatieve activiteiten, schoolrei en,

150,00*

Kledij en materialen
Verzorging

20,00*

Verzorging

160,00*

Werkstukken, kooklessen
Planningsagenda
Huur fiets (per beurt/per jaar)

5,00
2

2,00/ 30,00

T-shirt sport
Sportdag
Huur locker

6,50
25,00

2

15,00

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben
de elfde prak ijk / ac i i ei en en e hebben andere ma erialen, 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: tweede graad TSO domein toegepaste
wetenschappen
Handboeken

TBW/TIW/TTW
TEE/TEM

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

Drukwerk 1

2 0,00
1 0,00
40,00
40,00*

Rekenmachine

10 ,00

2

Educatieve activiteiten

50,00*

Meerdaagse
Kledij en gereedschappen

4de jaar

300,00*

Biotechnische wetenschappen
Elektriciteit-Elektronica
Elektromechanica
Industriële wetenschappen
Techniek-Wetenschappen

40,00*
270,00*
210,00*
20,00*
40,00*

Elektriciteit-Elektronica
Elektromechanica
Industriële wetenschappen

40,00*
40,00*
40,00*

2

Werkstukken

Planningsagenda

5,00

T-shirt sport

6,50

Sportdag
Huur locker

22,00
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

Beste ouder
Beste leerling
In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het
schooljaar 2020-2021: tweede 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.

10,00

Drukwerk 1

40,00*

Rekenmachine

105,00

Educatieve activiteiten, schoolreizen

210,00*

Kledij en materialen
Planningsagenda

5,00

Sportdag

25,00

T-shirt sport
Huur fiets (per beurt/per jaar)
Huur locker

2

6,50
2,00/

30,00
15,00

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben
dezelfde praktijk / ac
e e e
e ebbe a de e a e a e , ge eed c a
d g. 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: tweede graad, domein land-, tuinbouw en
milieu TSO
Handboeken
Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien,
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal
ook via de schoolrekening aangerekend worden.

220,00
40,00

TSO: rekenmachine TI-84+

105,00

Drukwerk 1

50,00*

Educatieve activiteiten, schoolreizen
Kledij en materialen

100,00*
50,00*

Planningsagenda

5,00

T-shirt sport

6,50

Huur fiets (per beurt/per jaar)
Huur locker

2

Busvervoer hoeves

2,00/ 30,00
15,00
65,00*

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben
de elfde praktijk / acti iteiten en e 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: tweede graad TSO domein technologie en
technieken
Handboeken

180,00

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

20,00*

Rekenmachine

105,00

Educatieve activiteiten, schoolreizen
Kledij en gereedschappen

3es
4es

25,00*
150,00*

Elektrotechnieken

315,00*

Houttechnieken

425,00*

Mechanische technieken

240,00*

Elektrotechnieken

65,00*

2

Werkstukken
Houttechnieken

0

200,00*

Mechanische technieken

40,00*

Planningsagenda

5,00

T-shirt sport

6,50

Sportdag
Huur locker

22,00
3

*= 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

15,00

Beste ouder, beste leerling
In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het
schooljaar 2020-2021: tweede graad TSO domein toegepaste
wetenschappen
Handboeken

TBW/TIW/TTW
TEE/TEM

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

Drukwerk 1

2 0,00
1 0,00
40,00
40,00*

Rekenmachine

10 ,00

2

Educatieve activiteiten

50,00*

Meerdaagse
Kledij en gereedschappen

4de jaar

300,00*

Biotechnische wetenschappen
Elektriciteit-Elektronica
Elektromechanica
Industriële wetenschappen
Techniek-Wetenschappen

40,00*
270,00*
210,00*
20,00*
40,00*

Elektriciteit-Elektronica
Elektromechanica
Industriële wetenschappen

40,00*
40,00*
40,00*

2

Werkstukken

Planningsagenda

5,00

T-shirt sport

6,50

Sportdag
Huur locker

22,00
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

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

210,00

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

50,00*

Rekenmachine

105,00

Educatieve activiteiten, schoolrei en,

150,00*

Kledij en materialen
Sociaal-technische wetenschappen

50,00*

Werkstukken, kooklessen
Sociaal-technische wetenschappen

50,00*

3de jaar Sociaal-technische wetenschappen

40,00*

4de jaar Sociaal-technische wetenschappen

110,00*

Integrale opdracht

Planningsagenda
Huur fiets (per beurt/per jaar)

5,00
2

2,00/ 30,00

T-shirt sport
Sportdag
Huur locker

6,50
25,00

2

15,00

*= een richtprijs, deze varieert van richting tot richting, want niet alle richtingen hebben
de elfde praktijk / activiteiten en e 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

