Hoogstraat 20, 9700 Oudenaarde
Tel: 055 33 46 80
Fax: 055 33 46 82
www.bernardustechnicum.be

Hoogstraat 10, 9700 Oudenaarde
Tel: 055 23 22 10
Fax: 055 23 22 18
www.bernardustechnicum.be

Beste ouder
Beste leerling
In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het
schooljaar 2020-2021: eerste leerjaar A-stroom (per richting zijn er
kleine afwijkingen mogelijk van de raming)
Handboeken
Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien,
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal
ook via de schoolrekening aangerekend worden.

Drukwerk 1

250,00
20,00
30,00*

Rekenmachine

20,00

Educatieve activiteiten, schoolreizen

50,00*

Kledij en gereedschappen

50,00*

Planningsagenda

5,00

T-shirt sport

6,50

Zwembeurt (per lesuur)

0,75

Huur fiets (per beurt/per jaar)
Sportdag
Huur locker

2,00/ 15,00
8,00

2

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 = niet verplicht

Met vriendelijke groeten
Directie Bernardustechnicum.
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Beste ouder
Beste leerling
In onderstaande tabel vind je een raming van de onkosten voor het
schooljaar 2020-2021: eerste leerjaar B-stroom (per richting zijn er
kleine afwijkingen mogelijk van de raming).
Handboeken
Voor bepaalde vakken zijn geen handboeken voorzien,
maar maakt de leerkracht een eigen cursus. Deze zal
ook via de schoolrekening aangerekend worden.

130,00
10,00

Drukwerk 1

30,00*

Educatieve activiteiten, schoolreizen

90,00*

Kledij en gereedschappen

50,00*

Planningsagenda

5,00

T-shirt sport

6,50

Zwembeurt (per lesuur)

0,75

Huur fiets (per beurt/per jaar)
Sportdag
Huur locker

2,00/ 15,00
15,00

2

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 = niet verplicht

Met vriendelijke groeten
Directie Bernardustechnicum.

