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Bijlage 2/2
1STE JAAR PROJECT EN FLEX
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021

VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Rekenmachine 14.75 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 245.58
euro
*Huurboeken 2.50 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro

Activiteiten
*Stem-Olympiade 2.50 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*T-shirt kennismakingsdagen 4.98 euro
*Tekengerei 7.00 euro
*Materiaal techniek 5.29 euro
*Schetsboek PO 6.69 euro
*Hechtmapje Frans 0.26 euro
*Ringmap godsdienst 2.82 euro
*Vriend- en complimentenboekje 3.50
euro
*Materiaal natuurexploratie 2.48 euro
*Materiaal kunstatelier 7.89 euro
*Materiaal handvaardigheid 25.58
euro
*Materiaal STEM 12.31 euro

Activiteiten
*Bezinning 130.48 euro
*Excursie Breendonk en film
‘Oorlogsgeheimen’ 20.84 euro
*Verkeersweek 1.98 euro
*Klimmen project sport 6.00 euro
*Klimmen talentuur sport 6.00 euro

*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 42.80 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 1 PROJECT EN FLEX 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Plantijn Algemene Wereldatlas
*Polaris 1
*C’est parti 1 Leerwerkboek
*Memoria 1 Leerwerkboek
*LifeLike deel 1
*LifeLike deel 2
*Boost! 1 Leerwerkboek
*Explo 1 Leerwerkboek
*Campus Nederlands 1 Leerwerkboek plus
*DOEZO intelligente techniek
*DOEZO techniek op je bord
*DOEZO techniek gekaderd
*Level 1
*Taalportfolio Frans
*InBeeld

30.40 euro
18.25 euro
26.80 euro
14.50 euro
10.80 euro
10.80 euro
12.00 euro
18.00 euro
27.00 euro
5.55 euro
5.55 euro
5.46 euro
45.70 euro
5.12 euro
9.65 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Nederlands : Oorlogsgeheimen (Vriens)

2.50 euro
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1STE JAAR KLASSIEKE TALEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Rekenmachine 14.75 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 267.58
euro
*Huurboeken 2.50 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro

Activiteiten
*Stem-Olympiade 2.50 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*Tekengerei 7.00 euro
*T-shirt kennismakingsdagen 4.98 euro
*Materiaal techniek 5.29 euro
*Schetsboek PO 6.69 euro
*Hechtmapje Frans 0.26 euro
*Ringmap godssdienst 2.82 euro
*Vriend- en complimentenboekje 3.50
euro
*Materiaal natuurexploratie 2.48 euro
*Materiaal kunstatelier 7.89 euro
*Materiaal handvaardigheid 25.58
euro
*Materiaal STEM 12.31 euro

Activiteiten
*Bezinning 130.48 euro
*Excursie Gallo-Romeins Museum
Velzeke 18.82 euro
*Excursie Breendonk en film
‘Oorlogsgeheimen’ 20.84 euro
*Verkeersweek 1.98 euro
*Klimmen talentuur sport 6.00 euro

*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro
*Woordpakket Pegasus 10.00 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 38.35 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 1 KLASSIEKE TALEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Plantijn Algemene Wereldatlas
*Polaris 1
*C’est parti 1 Leerwerkboek
*Memoria 1 Leerwerkboek
*Pegasus novus 1 Leerwerkboek
*LifeLike deel 1
*LifeLike deel 2
*Boost! 1 Leerwerkboek
*Explo 1 Leerwerkboek
*Campus Nederlands 1 Leerwerkboek plus
*DOEZO intelligente techniek
*DOEZO techniek op je bord
*DOEZO techniek gekaderd
*Level 1
*Taalportfolio Frans
*InBeeld

30.40 euro
18.25 euro
26.80 euro
14.50 euro
22.00 euro
10.80 euro
10.80 euro
12.00 euro
18.00 euro
27.00 euro
5.55 euro
5.55 euro
5.46 euro
45.70 euro
5.12 euro
9.65 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Nederlands : Oorlogsgeheimen (Vriens)

2.50 euro
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2DE JAAR KLASSIEKE TALEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Rekenmachine 14.75 euro
*Planningsagenda 4.96euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 221.54
euro
*Huurboeken 8.00 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro
*Woordpakket Pegasus 10.00 euro

Activiteiten
*Stem-Olympiade 2.50 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*T-shirt teambuildingsdagen 4.98 euro
*Materiaal techniek 5.95 euro
*Kartonnen mapje Frans 0.26 euro
*Ringmap godsdienst 2.82 euro

Activiteiten
*Teambuildingsdagen 68.32 euro
*Excursie Heerlen en Valkenburg
22.54 euro
*English Theatre Company 3.21 euro
*Verkeersweek 1.98 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 39.48 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 2 KLASSIEKE TALEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Polaris 2 Leerwerkboek
*Let’s Connect 2 From te Start
*C’est parti 2 Leerwerkboek
*Memoria 2 Leerwerkboek
*Pegasus novus 2 Leerwerkboek
*Boost! 2 Leerwerkboek
*Explo 2 Leerwerkboek
*Campus Nederlands 2 Leerwerkboek plus
*Level 2
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

15.45 euro
25.45 euro
27.70 euro
18.50 euro
22.50 euro
12.00 euro
17.00 euro
27.00 euro
45.70 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur godsdienst : Het Achterhuis (Anne Frank)
*Lectuur Nederlands : Knock-out (Cis Meijer)

5.00 euro
3.00 euro
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2DE JAAR MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Rekenmachine 14.75 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 236.54
euro
*Huurboeken 8.00 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten
*Stem-Olympiade 2.50 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*T-shirt teambuildingsdagen 4.98 euro
*Materiaal techniek 5.95 euro
*Kartonnen mapje WW 0.50 euro
*Ringmap godsdienst 2.82 euro

Activiteiten
*Teambuildingsdagen 68.32 euro
*English Theatre Company 3.21 euro
*Verkeersweek 1.98 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 48.26 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 2 MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
* Polaris 2 Leerwerkboek
*Let’s Connect 2 From the Start
*C’est parti 2 Leerwerkboek
*Memoria 2 Leerwerkboek
*Boost! 2 Leerwerkboek
*Explo 2 Leerwerkboek
*Campus Nederlands 2 Leerwerkboek plus
*Level 2
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels
*FAN ! Leerwerkboek
*Wonder Leerwerkboek

15.45 euro
25.45 euro
27.70 euro
18.50 euro
12.00 euro
17.00 euro
27.00 euro
45.70 euro
5.12 euro
5.12 euro
16.50 euro
21.00 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur godsdienst : Het Achterhuis (Anne Frank)
*Lectuur Nederlands : Knock-out (Cis Meijer)

5.00 euro
3.00 euro
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2DE JAAR STEM-WETENSCHAPPEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Rekenmachine 14.75 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 199.04
euro
*Huurboeken 8.00 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten
*Stem-Olympiade 2.50 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*T-shirt teambuildingsdagen 4.98 euro
*Materiaal techniek 5.95 euro
*Kartonnen mapje WW 0.50 euro
*Ringmap godsdienst 2.82 euro

Activiteiten
*Teambuildingsdagen 68.32 euro
*English Theatre Company 3.21 euro
*Verkeersweek 1.98 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 48.26 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 2 STEM-WETENSCHAPPEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Polaris 2 Leerwerkboek
*Let’s Connect 2 From the Start
*C’est parti 2 Leerwerkboek
*Memoria 2 Leerwerkboek
*Boost! 2 Leerwerkboek
*Explo 2 Leerwerkboek
*Campus Nederlands 2 Leerwerkboek plus
*Level 2
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

15.45 euro
25.45euro
27.70 euro
18.50 euro
12.00 euro
17.00 euro
27.00 euro
45.70 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur godsdienst : Het Achterhuis (Anne Frank)
*Lectuur Nederlands : Knock-out (Cis Meijer)

5.00 euro
3.00 euro
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2DE JAAR MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Rekenmachine 14.75 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 228.54
euro
*Huurboeken 8.00 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten
*Stem-Olympiade 2.50 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*T-shirt teambuildingsdagen 4.98 euro
*Materiaal techniek 5.95 euro
*Kartonnen mapje WW 0.50 euro
*Ringmap godsdienst 2.82 euro

Activiteiten
*Teambuildingsdagen 68.32 euro
*English Theatre Company 3.21 euro
*Verkeersweek 1.98 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 48.26 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 2 MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Polaris 2 Leerwerkboek
*Let’s Connect 2 From the Start
*C’est parti 2 Leerwerkboek
*Memoria 2 Leerwerkboek
*Boost! 2 Leerwerkboek
*Explo 2 Leerwerkboek
*Campus Nederlands 2 Leerwerkboek plus
*Level 2
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels
*LEF ! 2A

15.45 euro
25.45 euro
27.70 euro
18.50 euro
12.00 euro
17.00 euro
27.00 euro
45.70 euro
5.12 euro
5.12 euro
29.50 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur godsdienst : Het Achterhuis (Anne Frank)
*Lectuur Nederlands : Knock-out (Cis Meijer)

5.00 euro
3.00 euro
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2DE JAAR ECONOMIE EN ORGANISATIE
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021

VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
Activiteiten
*Rekenmachine 14.75 euro
*Stem-Olympiade 2.50
*Planningsagenda 4.96 euro
euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 237.54 euro
*Huurboeken 8.00 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo 6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00 euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*T-shirt teambuildingsdagen 4.98 euro
*Materiaal techniek 5.95 euro
*Kartonnen mapje WW 0.50 euro
*Ringmap godsdienst 2.82 euro

Activiteiten
*Teambuildingsdagen 68.32 euro
*English Theatre Company 3.21 euro
*Verkeersweek 1.98 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 48.26 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 2 ECONOMIE EN ORGANISATIE 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Polaris 2 Leerwerkboek
*Let’s Connect 2 From the Start
*C’est parti 2 Leerwerkboek
*Memoria 2 Leerwerkboek
*Boost! 2 Leerwerkboek
*Explo 2 Leerwerkboek
*Campus Nederlands 2 Leerwerkboek plus
*Level 2
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels
*Lift 2 A KOV Leerwerkschrift

15.45 euro
25.45 euro
27.70 euro
18.50 euro
12.00 euro
17.00 euro
27.00 euro
45.70 euro
5.12 euro
5.12 euro
38.50 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur godsdienst : Het Achterhuis (Anne Frank)
*Lectuur Nederlands : Knock-out (Cis Meijer)

5.00 euro
3.00 euro
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3DE JAAR LATIJN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 337.93 euro (5u wisk) of 302.34 euro (4u wisk)
*Huurboeken 4.00
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo 6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00 euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
Activiteiten
*Tekengerei 7.00 euro
*Sportdag 14.52 euro
*T-shirt VIP-dagen 4.98 euro *VIP-dagen 64.79 euro
*Verkeersweek 1.98 euro
*English Theatre Company 3.21 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 63.33 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 3 LATIJN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Werkmap aardrijkskunde 3
*Biogenie 3.1 Leerboek
*Ion 3.1 Leerwerkboek
*Stapstenen
*Connect 2 Leerwerkboek
*Bescherelle conjugaison
*C’est part 3 Leerwerkboek
*Quark 3.1 Leerwerkboek
*Historia 3 Infoboek
*iSee rekenblad
*iSee tekstverwerking
*Pegasus 3 Bronnenboek
*Pegasus 3 Werkboek
*Frappant Nederlands 3 Bronnenboek
*Frappant Nederlands 3 Werkboek
*Matrix Wiskunde ¾ Beschrijvende statistiek (voor 5 uur wisk)
*WP+3.1 Getallenleer (voor 5 uur wisk)
*WP+3.1 Getallenleer werkboek (voor 5 uur wisk)
*WP+3.2 Meetkunde Leerwerkboek (voor 5 uur wisk)
*VBTL 3 Leerboek getallen en analytische meetkunde (voor 4 uur wisk)
*VBTL 3 Leerwerkboek meetkunde (voor 4 uur wisk)
*Lectuur Frans : Le petit Nicolas
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

11.00 euro
18.08 euro
19.35 euro
12.85 euro
26.55 euro
7.42 euro
26.80 euro
18.55 euro
15.37 euro
7.80 euro
7.80 euro
13.88 euro
21.00 euro
18.75 euro
20.50 euro
11.00 euro
24.34 euro
17.60 euro
22.05 euro
21.00 euro
18.40 euro
7.00 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Nederlands : Promille (Vreeswijk)
*Lectuur Nederlands : Ik geef je de zon (Nelson)

3.00 euro
1.00 euro
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3DE JAAR WETENSCHAPPEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021

VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 298.78
euro
*Huurboeken 4.00 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*Tekengerei 7.00 euro
*T-shirt VIP-dagen 4.98 euro

Activiteiten
*Sportdag 14.52 euro
*VIP-dagen 64.79 euro
*Verkeersweek 1.98 euro
*English Theatre Company 3.21 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 49.72 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 3 WETENSCHAPPEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Werkmap aardrijkskunde 3
*Biogenie 3.2 Leerboek
*Ion 3.2 Leerwerkboek
*Connect 2 Leerwerkboek
*Bescherelle conjugaison
*C’est parti 3 Leerwerkboek
*Quark 3.2 Leerwerkboek
*Historia 3 Infoboek
*iSee rekenblad
*iSee tekstverwerking
*Frappant Nederlands 3 Bronnenboek
*Frappant Nederlands 3 Werkboek
*Matrix Wiskunde ¾ Beschrijvende statistiek
*WP+3.1 Getallenleer
*WP+3.1 Getallenleer Werkboek
*WP+3.2 Meetkunde Leerwerkboek
*Lectuur Frans : Le petit Nicolas
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

11.00 euro
21.56 euro
22.10 euro
26.55 euro
7.42 euro
26.80 euro
20.90 euro
15.37 euro
7.80 euro
7.80 euro
18.75 euro
20.50 euro
11.00 euro
24.34 euro
17.60 euro
22.05 euro
7.00 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Nederlands : Promille (Vreeswijk)
*Lectuur Nederlands : Ik geef je de zon (Nelson)

3.00 euro
1.00 euro
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3DE JAAR HUMANE WETENSCHAPPEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 320.21
euro
*Huurboeken 4.00 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*Tekengerei 7.00 euro
*T-shirt VIP-dagen 4.98 euro

Activiteiten
*Sportdag 14.52 euro
*VIP-dagen 64.79 euro
*Verkeersweek 1.98 euro
*English Theatre Company 3.21 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 50.72 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 3 HUMANE WETENSCHAPPEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Werkmap aardrijkskunde 3
*Biogenie 3.1 Leerboek
*Ion 3.1 Leerwerkboek
*Stapstenen
*Connect 2 Leerwerkboek
*Bescherelle conjugaison
*C’est parti 3 Leerwerkboek
*Quark 3.1 Leerwerkboek
*Historia 3 Infoboek
*Socius 3 Leerwerkboek
*Leef! 3 Gedrag
*iSee rekenblad
*iSee tekstverwerking
*Frappant Nederlands 3 Bronnenboek
*Frappant Nederlands 3 Werkboek
*VBTL 3 Leerboek getallen en analytische meetkune
*VBTL 3 Leerwerkboek meetkunde
*Lectuur Frans : Le petit Nicolas
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

11.00 euro
18.08 euro
19.35 euro
12.85 euro
26.55 euro
7.42 euro
26.80 euro
18.55 euro
15.37 euro
22.65 euro
30.10 euro
7.80 euro
7.80 euro
18.75 euro
20.50 euro
21.00 euro
18.40 euro
7.00 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Nederlands : Promille (Vreeswijk)
*Lectuur Nederlands : Ik geef je de zon (Nelson)

3.00 euro
1.00 euro

Bijlage 2/12
4DE JAAR LATIJN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 314.53 euro (5u wisk) of 316.04 euro (4u wisk)
*Huurboeken 3.50 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo 6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00 euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*Mapje Frans 0.50 euro

Activiteiten
*Sportdag 32.84 euro
*Relavodagen 112.50 euro
*English Theatre Company 3.21 euro
*Klimmen 6.00 euro
*Tentoonstelling Ovidius 7.90 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 54.63 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 4 LATIJN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Werkmap aardrijkskunde 4
*Biogenie 4.1 Leerboek
*Ion 4.1 Leerwerkboek
*Stapstenen
*AK aktuell 1 Leerwerkboek
*Ace 3 Leerwerkboek
*Bescherelle conjugaison
*Quark 4.1 Leerboek
*Historia 4 Infoboek
*iSee algoritmisch denken
*Pegasus 4 Bronnenboek
*Pegasus Grammatica
*Pegasus Vocabularium
*Boost! Tweede graad Leerwerkboek
*Frappant Nederlands 4 Bronnenboek
*Frappant Nederlands 4 Werkboek
*Matrix Wiskunde ¾ Beschrijvende statistiek (voor 4 uur wisk)
*VBTL 4 Functies (voor 4 uur wisk)
*VBTL 4 Meetkunde (voor 4 uur wisk)
*Delta Nova 4A Leerboek (voor 5 uur wisk)
*Delta Nova 4B Leerboek (voor 5 uur wisk)
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

11.50 euro
18.41 euro
19.35 euro
12.85 euro
18.90 euro
21.00 euro
7.42 euro
26.45 euro
16.12 euro
7.80 euro
18.75 euro
22.00 euro
10.00 euro
12.00 euro
18.75 euro
20.50 euro
11.00 euro
17.25 euro
15.75 euro
21.45 euro
21.04 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Frans : Le petit Prince (Saint-Exupéry)
*Lectuur Nederlands : De honden (Stratton)
*Lectuur Nederlands : Allemaal willen we de hemel (Beerten)

1.50 euro
1.00 euro
1.00 euro

Bijlage 2/13
4DE JAAR WETENSCHAPPEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 263.72
euro
*Huurboeken 3,50 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*Mapje Frans 0.50 euro

Activiteiten
*Sportdag 32.84 euro
*Relavodagen 112.50 euro
*English Theatre Company 3.21 euro
*Klimmen 6.00 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 57.05 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 4 WETENSCHAPPEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Werkmap aardrijkskunde 4
*Biogenie 4.2 Leerboek
*Ion 4.2 Leerwerkboek
*AK aktuell 1 Leerwerkboek
*Ace 3 Leerwerkboek
*Bescherelle conjugaison
*Quark 4.2 Leerboek
*Historia 4 Infoboek
*iSee algoritmisch denken
*Boost! Tweede graad Leerwerkboek
*Frappant Nederlands 4 Bronnenboek
*Frappant Nederlands 4 Werkboek
*Delta Nova 4A Leerboek
*Delta Nova 4B Leerboek
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

11.50 euro
21.75 euro
22.10 euro
18.90 euro
21.00 euro
7.42 euro
33.15 euro
16.12 euro
7.80 euro
12.00 euro
18.75 euro
20.50 euro
21.45 euro
21.04 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Frans : Le petit Prince (Saint-Exupéry)
*Lectuur Nederlands : De honden (Stratton)
*Lectuur Nederlands : Allemaal willen we de hemel (Beerten)

1.50 euro
1.00 euro
1.00 euro

Bijlage 2/14
4DE JAAR HUMANE WETENSCHAPPEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021

VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 319.24
euro
*Huurboeken 3.50 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)

Activiteiten
*Sportdag 32.84 euro
*Relavodagen 112.50 euro
*English Theatre Company 3.21 euro
*Klimmen 6.00 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 55.20 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 4 HUMANE WETENSCHAPPEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Werkmap aardrijkskunde 4
*Biogenie 4.1 Leerboek
*Ion 4.1 Leerwerkboek
*Stapstenen
*AK aktuell 1 Leerwerkboek
*Ace 3 Leerwerkboek
*Bescherelle conjugaison
*Quark 4.1 Leerboek
*Historia 4 Infoboek
*Socius 4 Leerwerkboek
*Leef! 4 Gedrag
*iSee algoritmisch denken
*Boost! Tweede graad Leerwerkboek
*Frappant Nederlands 4 Bronnenboek
*Frappant Nederlands 4 Werkboek
*Matrix Wiskunde ¾ Beschrijvende statistiek
*VBTL 4 Functies
*VBTL 4 Meetkunde
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

11.50 euro
18.41 euro
19.35 euro
12.85 euro
18.90 euro
21.00 euro
7.42 euro
26.45 euro
16.12 euro
22.65 euro
31.30 euro
7.80 euro
12.00 euro
18.75 euro
20.50 euro
11.00 euro
17.25 euro
15.75 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Frans : Le petit Prince (Saint-Exupéry)
*Lectuur Nederlands : De honden (Stratton)
*Lectuur Nederlands : Allemaal willen we de hemel (Beerten)

1.50 euro
1.00 euro
1.00 euro

Bijlage 2/15
5DE JAAR LATIJN-WISKUNDE
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 402,38
euro
*Huurboeken 11.29 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
Activiteiten
*Bestekmapje biologie en chemie 0.12 *Sportdag afhankelijk van de
euro
activiteit

*Toneelvoorstelling : ‘Frustration
Island’ 9.00 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 92.56 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 5 LATIJN-WISKUNDE 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Ion 5.1 Leerboek
*Biogenie 5.1 Leerboek
*Ace 4 Textbook
*Ace 4 Workbook
*Bescherelle conjugaison
*Vocabulaire 2000
*Grammaire pratique de la communication
*Quark 5.2 Leerboek
*Historia 5 Infoboek
*Ars Legendi Scrinium-Dulces Musae A
*Ars Legendi Scrinium-Dulces Musae A Woordenlijst
*Ars Legendi Scrinium-Dulces Musae B
*Ars Legendi Scrinium-Dulces Musae B Woordenlijst
*Pegasus Grammatica
*Pegasus Vocabularium
*Netwerk Taalcentraal 5 Leerboek
*Delta 5 Analyse (6/8 u) deel 2
*Delta 5 Analyse (6/8 u) deel 1
*VBTL 5 Leerboek Matrices en stelsels LW 6/8
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

14.25 euro
19.68 euro
14.50 euro
19.50 euro
7.42 euro
30.35 euro
21.93 euro
25.50 euro
18.75 euro
27.41 euro
11.29 euro
22.88 euro
6.83 euro
22.00 euro
10.00 euro
34.24 euro
22.46 euro
43.20 euro
19.95 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Frans : La cantatrice chauve (Ionesco)
*Lectuur godsdienst : Maus (Spiegelman)
*Lectuur Nederlands : Reinaart de Vos
*Lectuur Nederlands : De Engelenmaker (Brijs)
*Lectuur Engels : Regeneration (Baker)
*Lectuur Frans : Un secret (Grimbert)

1.50 euro
1.29 euro
2.50 euro
2.50 euro
2.00 euro
1.50 euro

Bijlage 2/16
5DE JAAR LATIJN-WETENSCHAPPEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 383.61
euro
*Huurboeken 7.79 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
Activiteiten
*Bestekmapje biologie en chemie 0.12 *Sportdag afhankelijk van de
euro
activiteit

*Toneelvoorstelling : ‘Frustration
Island’ 9.00 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 85.08 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 5 LATIJN-WETENSCHAPPEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Biogenie 5.2 Leerboek
*Ion 5.2 Leerboek
*Ace 4 Textbook
*Ace 4 Workbook
*Bescherelle conjugaison
*Vocabulaire 2000
*Grammaire pratique de la conjugaison
*Quark 5.2 Leerboek
*Historia 5 Infoboek
*Ars Legendi Scrinium-Dulces Musae A
*Ars Legendi Scrinium-Dulces Musae A Woordenlijst
*Ars Legendi Scrinium-Dulces Musae B
*Ars Legendi Scrinium-Dulces Musae B Woordenlijst
*Pegasus Grammatica
*Pegasus Vocabularium
*Netwerk Taalcentraal 5 Leerboek
*Delta 5 Analyse 4 uur
*VBTL 5/6 Leerboek financiële algebra
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

22.76 euro
24.20 euro
14.50 euro
19.50 euro
7.42 euro
30.35 euro
21.93 euro
25.50 euro
18.75 euro
27.41 euro
11.29 euro
22.88 euro
6.83 euro
22.00 euro
10.00 euro
34.24 euro
37.91 euro
15.90 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Nederlands : Reinaart de Vos
*Lectuur godsdienst : Maus (Spiegelman)
*Lectuur Nederlands : De Engelenmaker (Brijs)
*Lectuur Frans : La cantatrice chauve (Ionesco)

2.50 euro
1.29 euro
2.50 euro
1.50 euro

Bijlage 2/17
5DE JAAR MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 340.25
euro
*Huurboeken 8.29 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)

Activiteiten
*Sportdag afhankelijk van de
activiteit

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 67.36 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 5 MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Biogenie 5.2 Leerboek
*Ion 5.2 Leerboek
*Stapstenen
*AK Aktuell 2+ Leerwerkboek
*Ace 4 Textbook
*Ace 4 Workbook
*Bescherelle conjugaison
*Erreurs super courantes
*Vocabulaire 2000
*Grammaire pratique de la communication
*Quark 5.2 Leerboek
*Historia 5 Infoboek
*Netwerk Taalcentraal 5 Leerboek
*Delta 5 Analyse (4 u)
*VBTL 5/6 leerboek financiële algebra
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels
*Ace 4 SET(OC)

22.76 euro
24.20 euro
12.85 euro
22.20 euro
14.50 euro
19.50 euro
7.42 euro
14.00 euro
30.35 euro
21.93 euro
25.50 euro
18.75 euro
34.24 euro
37.91 euro
15.90 euro
5.12 euro
5.12 euro
8.00 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Frans : La cantatrice chauve (Ionesco)
*Lectuur Nederlands : Reinaart de Vos
*Lectuur godsdienst : Maus (Spiegelman)
*Lectuur Nederlands : De helaasheid der dingen (Verhulst)

1.50 euro
2.50 euro
1.29 euro
3.00 euro

Bijlage 2/18
5DE JAAR LATIJN-MODERNE TALEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 372.76
euro
*Huurboeken 16.54 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)

Activiteiten
*Sportdag afhankelijk van de
activiteit

*Toneelvoorstelling : ‘Frustration
Island’ 9.00 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 72.24 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 5 LATIJN-MODERNE TALEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Stapstenen
*AK Aktuell 2+ Leerwerkboek
*Ace 4 Textbook
*Ace 4 Workbook
*Bescherelle conjugaison
*Erreurs super courantes
*Vocabulaire 2000
*Grammaire pratique de la communication
*Historia 5 Infoboek
*Ars Legendi Scrinium-Dulces Musae A
*Ars Legendi Scrinium-Dulces Musae A Woordenlijst
*Ars Legendi Scrinium-Dulces Musae B
*Ars Legendi Scrinium-Dulces Musae B Woordenlijst
*Pegasus grammatical
*Pegasus vocabularium
*Kern – Energie Leerboek
*Kern – Materie en stofomzettingen Leerboek
*Netwerk Taalcentraal 5 Leerboek
*VBTL 5 Leerboek analyse 1 : reële functies LW3
*VBTL 5 Leerboek analyse 2 : afgeleiden van veeltermfuncties LW3
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

12.85 euro
22.20 euro
14.50 euro
19.50 euro
7.42 euro
14.00 euro
30.35 euro
21.93 euro
18.75 euro
27.41 euro
11.29 euro
22.88 euro
6.83 euro
22.00 euro
10.00 euro
14.10 euro
14.10 euro
34.24 euro
19.05 euro
19.12 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Frans : La cantatrice chauve (Ionesco)
*Lectuur Nederlands : Reinaart de Vos
*Lectuur godsdienst : Maus (Spiegelman)
*Lectuur Nederlands : De helaasheid der dingen (Verhulst)
*Karakters : Literaire competenties
*Lectuur Frans : Et si c’était vrai (Lévy)

1.50 euro
2.50 euro
1.29 euro
3.00 euro
6.75 euro
1.50 euro

Bijlage 2/19
5DE JAAR WETENSCHAPPEN-WISKUNDE
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 331.70
euro (6u wisk) of 315.00 euro (8u
wisk)
*Huurboeken 12.79 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
Activiteiten
*Bestekmapje biologie en chemie 0.12 *Sportdag afhankelijk van de
euro
activiteit

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 84.23 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 5 WETENSCHAPPEN-WISKUNDE 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Biogenie 5.2 Leerboek
*Ion 5.2 Leerboek
*AK Aktuell 2 Leerwerkboek (voor 6 uur wiskunde)
*Ace 4 Textbook
*Ace 4 Workbook
*Bescherelle conjugaison
*Vocabulaire 2000
*Grammaire pratique de la communication
*Quark 5.2 Leerboek
*Historia 5 Infoboek
*Netwerk Taalcentraal 5 Leerboek
*Delta 5 analyse (6/8u) deel 2
*Delta 5 analyse (6/8u) deel 1
*VBTL 5 Leerboek matrices en stelsels LW6/8
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

22.76 euro
24.20 euro
16.70 euro
14.50 euro
19.50 euro
7.42 euro
30.35 euro
21.93 euro
25.50 euro
18.75 euro
34.24 euro
22.46 euro
43.20 euro
19.95 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Nederlands : Reinaart de Vos
*Lectuur Frans : La cantatrice chauve (Ionesco)
*Lectuur godsdienst : Maus (Spiegelman)
*Lectuur Nederlands : De helaasheid der dingen (Verhulst)
*Lectuur Nederlands : Woesten (Van Steenberghe)
*Lectuur Frans : Un secret (Grimbert)

2.50 euro
1.50 euro
1.29 euro
3.00 euro
3.00 euro
1.50 euro

Bijlage 2/20
5DE JAAR HUMANE WETENSCHAPPEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 236.15
euro
*Huurboeken 14.29 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)

Activiteiten
*Sportdag afhankelijk van de
activiteit
*Multiculturele dag Antwerpen
15.52 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 87.72 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 5 HUMANE WETENSCHAPPEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Stapstenen
*Ace 4 Textbook
*Ace 4 Workbook
*Bescherelle conjugaison
*Vocabulaire 2000
*Grammaire pratique de la communication
*Historia 5 Infoboek
*Kern – Energie Leerboek
*Kern – Materie en stofomzettingen Leerboek
*Netwerk Taalcentraal 5 Leerboek
*VBTL 5 Leerboek analyse 1 : reële functies LW3
*VBTL 5 Leerboek analyse 2 : afgeleiden van veeltermfuncties LW3
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

12.85 euro
14.50 euro
19.50 euro
7.42 euro
30.35 euro
21.93 euro
18.75 euro
14.10 euro
14.10 euro
34.24 euro
19.05 euro
19.12 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Nederlands : De helaasheid der dingen (Verhulst)
*Lectuur Frans : La cantatrice chauve (Ionesco)
*Lectuur Nederlands : Reinaart de Vos
*Lectuur godsdienst : Maus (Spiegelman)
*Lectuur Nederlands : Woesten (Van Steenberghe)
*Lectuur Frans : Un secret (Grimbert)
*Lectuur Frans : Et si c’était vrai (Lévy)

3.00 euro
1.50 euro
2.50 euro
1.29 euro
3.00 euro
1.50 euro
1.50 euro

Bijlage 2/21
6DE JAAR LATIJN-WETENSCHAPPEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
VERPLICHTE
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
UITGAVEN
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 434.48 euro
*Huurboeken 3.50 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo 6.00 euro
NIET-VERPLICHTE *Huur + waarborg kluisje 16.00 euro
UITGAVEN
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten
*Vrije Ruimte minionderneming 15.00 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*Bestekmapje chemie en
biologie 0.12 euro

*Jaarboek 15.94 euro

Activiteiten
*Sportdag afhankelijk van de activiteit
*Sid-In Haasrode 7.40 euro
*Excursie rechtbank Tongeren 10.60 euro

*paintball Chrysostomus 27.63 euro
*pizza Chrysostomus 7.76 euro
*kostuum Chrysostomus 14.51 euro
*Toneelvoorstelling : ‘Frustration Island’ 9.00 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 79.08 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 6 LATIJN-WETENSCHAPPEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Biogenie 5.2/6.2 Leerboek
*Biogenie 6.2 Leerboek
*Stapstenen
*Ace 5 Textbook
*Ace 5 Workbook
*Bescherelle conjugaison
*Grammaire pratique de la communication
*Quark 6.2 Leerboek
*Historia 6 Infoboek
*Allegro Nuovo 1 tekstboek
*Allegro Nuovo 1 werkboek
*Ars Legendi Scrinium-Magistra vitae Leesboek
*Ars Legendi Scrinium-Magistra vitae Woordenlijst
*Ars Legendi Scrinium-Sub lege libertas Leesboek
*Pegasus grammatica
*Pegasus vocabularium
*Netwerk Taalcentraal 6 leerboek
*Aula Joven 1 tekstboek
*Aula Joven 1 werkboek
*Delta 6 analyse (4u) deel 1
*Delta 6 analyse (4u) deel 2
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

15.97 euro
15.97 euro
12.85 euro
14.50 euro
19.50 euro
7.42 euro
21.93 euro
25.50 euro
19.50 euro
37.02 euro
30.20 euro
22.16 euro
8.48 euro
21.86 euro
22.00 euro
10.00 euro
34.24 euro
30.32 euro
20.99 euro
18.94 euro
14.89 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Latijn : Imperium (Harris)
*Lectuur Nederlands : Koning Oedipus (Sophocles)

2.50 euro
1.00 euro

Bijlage 2/22
6DE JAAR LATIJN-WISKUNDE
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
VERPLICHTE
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
UITGAVEN
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 472.46 euro
*Huurboeken 3.50 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo 6.00 euro
NIET-VERPLICHTE *Huur + waarborg kluisje 16.00 euro
UITGAVEN
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten
*Vrije ruimte minionderneming 15.00 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
*bestekmapje chemie en
biologie 0.12 euro

*Jaarboek 15.94 euro

Activiteiten
*Sportdag afhankelijk van de activiteit
*Sid-In Haasrode 7.40 euro
*Excursie rechtbank Hasselt 10.60 euro

*paintball Chrysostomus 27.63 euro
*pizza Chrysostomus 7.76 euro
*kostuum Chrysostomus 14.51 euro
*Toneelvoorstelling : ‘Frustration Island’ 9.00 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 65.20 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 6 LATIJN-WISKUNDE 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Biogenie 6.1 Leerboek
*Stapstenen
*Ace 5 Textbook
*Ace 5 Workbook
*Bescherelle conjugaison
*Grammaire pratique de la communication
*Quark 6.1 Leerboek
*Historia 6 Infoboek
*Allegro Nuovo 1 Tekstboek
*Allegro Nuovo 1 Werkboek
*Ars Legendi Scrinium- Magistra vitae Leesboek
*Ars Legendi Scrinium- Magistra vitae Woordenlijst
*Ars Legendi Scrinium- Sub lege libertas Leesboek
*Pegasus grammatica
*Pegasus vocabularium
*Netwerk Taalcentraal 6 Leerboek
*Aula Joven 1 Tekstboek
*Aula Joven 1 Werkboek
*Delta 6 analyse (6/8u) deel 1
*Delta 6 analyse (6/8u) deel 2
*VBTL 5/6 Leerboek combinatoriek en kansrekening LW 6/8
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels
*Ion 6.1 Leerboek

19.68 euro
12.85 euro
14.50 euro
19.50 euro
7.42 euro
21.93 euro
27.64 euro
19.50 euro
37.02 euro
30.20 euro
22.16 euro
8.48 euro
21.86 euro
22.00 euro
10.00 euro
34.24 euro
30.32 euro
20.99 euro
21.83 euro
20.85 euro
20.25 euro
5.12 euro
5.12 euro
19.00 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Latijn : Imperium (Harris)
*Lectuur Nederlands : Koning Oedipus (Sophocles)

2.50 euro
1.00 euro

Bijlage 2/23
6DE JAAR LATIJN-MODERNE TALEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
VERPLICHTE
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
UITGAVEN
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 415.19 euro
*Huurboeken 3.50 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo 6.00 euro
NIET-VERPLICHTE *Huur + waarborg kluisje 16.00 euro
UITGAVEN
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten
*Vrije ruimte minionderneming 15.00 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)

*Jaarboek 15.94 euro

Activiteiten
*Sportdag afhankelijk van de activiteit
*Sid-In Haasrode 7.40 euro
*Excursie rechtbank Tongeren 10.60 euro

*paintball Chrysostomus 27.63 euro
*pizza Chrysostomus 7.76 euro
*kostuum Chrysostomus 14.51 euro
*Toneelvoorstelling : ‘Frustration Island’ 9.00 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 62.16 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 6 LATIJN-MODERNE TALEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Stapstenen
*Ace 5 Textbook
*Ace 5 Workbook
*Bescherelle conjugaison
*Grammaire pratique de la communication
*Historia 6 Infoboek
*Allegro Nuovo 1 Tekstboek
*Allegro Nuovo 1 Werkboek
*Ars Legendi Scrinium-Magistra vitae Leesboek
*Ars Legendi Scrinium- Magistra vitae Woordenlijst
*Ars Legendi Scrinium- Sub lege libertas Leesboek
*Pegasus grammatica
*Pegasus vocabularium
*Kern – Krachten Leerboek
*Kern – Voortplanting Leerboek
*Netwerk Taalcentraal 6 Leerboek
*Aula Joven 1 Tekstboek
*Aula Joven 1 Werkboek
*VBTL 5/6 Leerboek financiële algebra ASO/TSO/KSO
*VBTL 6 Leerboek analyse 3 : integraalrekening LW3
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels
*Ace 5 SET(OC)

12.85 euro
14.50 euro
19.50 euro
7.42 euro
21.93 euro
19.50 euro
37.02 euro
30.20 euro
22.16 euro
8.48 euro
21.86 euro
22.00 euro
10.00 euro
14.10 euro
14.10 euro
34.24 euro
30.32 euro
20.99 euro
16.73 euro
19.05 euro
5.12 euro
5.12 euro
8.00 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Latijn : Imperium (Harris)
*Lectuur Nederlands : Koning Oedipus (Sophocles)

2.50 euro
1.00 euro

Bijlage 2/24
6DE JAAR WETENSCHAPPEN-WISKUNDE
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 366.23
euro
*Huurboeken 1.00 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten
*Vrije ruimte mini-onderneming
15.00 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
Activiteiten
*bestekmapje chemie en biologie 0.12 *Sportdag afhankelijk van de
euro
activiteit
*Sid-In Haasrode 7.40 euro

*Jaarboek 15.94 euro

*paintball Chrysostomus 27.63 euro
*pizza Chrysostomus 7.76 euro
*kostuum Chrysostomus 14.51 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 73.58 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 6 WETENSCHAPPEN-WISKUNDE 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Biogenie 5.2/6.2 Leerboek
*Biogenie 6.2 Leerboek
*Ace 5 Textbook
*Ace 5 Workbook
*Bescherelle conjugaison
*Grammaire pratique de la communication
*Quark 6.2 Leerboek
*Historia 6 Infoboek
*Allegro Nuovo 1 Tekstboek
*Allegro Nuovo 1 Werkboek
*Netwerk Taalcentraal 6 Leerboek
*Aula Joven 1 Tekstboek
*Aula Joven 1 Werkboek
*Delta 6 analyse (6/8u) deel 1
*Delta 6 analyse (6/8u) deel 2
*VBTL 5/6 Leerboek combinatoriek en kansrekening LW6/8
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

15.97 euro
15.97 euro
14.50 euro
19.50 euro
7.42 euro
21.93 euro
25.50 euro
19.50 euro
37.02 euro
30.20 euro
34.24 euro
30.32 euro
20.99 euro
21.83 euro
20.85 euro
20.25 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Nederlands : Koning Oedipus (Sophocles)

1.00 euro

Bijlage 2/25
6DE JAAR HUMANE WETENSCHAPPEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
*Grafisch rekentoestel 108.15 euro
*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 352.04 euro
*Huurboeken 3.50 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo 6.00
euro
*Huur + waarborg kluisje 16.00 euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

Activiteiten
*Vrije ruimte mini-onderneming
15.00 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)

*Jaarboek 15.94 euro

Activiteiten
*Sportdag afhankelijk van de
activiteit
*Sid-In Haasrode 7.40 euro

*paintball Chrysostomus 27.63 euro
*pizza Chrysostomus 7.76 euro
*kostuum Chrysostomus 14.51 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 69.04 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 6 HUMANE WETENSCHAPPEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Stapstenen
*Ace 5 Textbook
*Ace 5 Workbook
*Bescherelle conjugaison
*Grammaire pratique de la communication
*Historia 6 Infoboek
*Socius 6 Cultuurwetenschappen Leerwerkboek
*Allegro Nuovo 1 Tekstboek
*Allegro Nuovo 1 Werkboek
*Kern – Krachten Leerboek
*Kern – Voortplanting Leerboek
*Netwerk Taalcentraal 6 Leerboek
*Aula Joven 1 Tekstboek
*Aula Joven 1 Werkboek
*VBTL 5/6 Leerboek financiële algebra ASO/TSO/KSO
*VBTL 6 Leerboek analyse 3 : integraalrekening LW3
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels

12.85 euro
14.50 euro
19.50 euro
7.42 euro
21.93 euro
19.50 euro
29.35 euro
37.02 euro
30.20 euro
14.10 euro
14.10 euro
34.24 euro
30.32 euro
20.99 euro
16.73 euro
19.05 euro
5.12 euro
5.12 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Nederlands : Koning Oedipus (Sophocles)
*Lectuur Nederlands : Reinaart de Vos

1.00 euro
2.50 euro

Bijlage 2/26
6DE JAAR MODERNE TALEN- WETENSCHAPPEN
LIJST FINANCIËLE BIJDRAGEN 2020-2021
VASTE PRIJS
Benodigdheden (*)
VERPLICHTE
UITGAVEN

NIET-VERPLICHTE
UITGAVEN

*Planningsagenda 4.96 euro
*Kopie 0.04 euro/stuk (**)
*Toetsenblok 2.61 euro
*Turnpak 21.78 euro
*Gekochte handboeken 357.98
euro
*Huurboeken 1.00 euro
*Schooltijdschrift Rotselaars Echo
6.00 euro

Activiteiten
*Vrije ruimte mini-onderneming
15.00 euro

*Huur + waarborg kluisje 16.00
euro
*Fluo boekentashoes 6.76 euro

RICHTPRIJS
Benodigdheden (*)
Activiteiten
*bestekmapje chemie en biologie 0.12 *Sportdag afhankelijk van de
euro
activiteit
*Sid-In Haasrode 7.40 euro

*Jaarboek 15.94 euro

*paintball Chrysostomus 27.63 euro
*pizza Chrysostomus 7.76 euro
*kostuum Chrysostomus 14.51 euro

(*) De benodigdheden onder de rubriek verplichte uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan voor benodigdheden waarover de leerlingen moeten beschikken. Deze uitgaven moeten niet in de school gebeuren.
Wanneer de benodigdheden elders worden aangekocht vervalt natuurlijk de vaste en/of richtprijs.
(*) Deze lijst is gebaseerd op de uitgaven van het vorige schooljaar, hier en daar kunnen er dus wel aanpassingen mogelijk zijn.
(**) Vorig schooljaar bedroeg de totale prijs voor kopieën 82.84 euro.

PRIJSLIJST HANDBOEKEN 6 MODERNE TALEN – WETENSCHAPPEN 2020-2021
GEKOCHTE HANDBOEKEN
*Biogenie 5.2/6.2 Leerboek
*Biogenie 6.2 Leerboek
*Stapstenen
*Ace 5 Textbook
*Ace 5 Workbook
*Bescherelle conjugaison
*Grammaire pratique de la communication
*Quark 6.2 Leerboek
*Historia 6 Infoboek
*Allegro Nuovo 1 Tekstboek
*Allegro Nuovo 1 Werkboek
*Netwerk Taalcentraal 6 Leerboek
*Aula Joven 1 Tekstboek
*Aula Joven 1 Werkboek
*Delta 6 analyse (4u) deel 1
*Delta 6 analyse (4u) deel 2
*Taalportfolio Frans
*Taalportfolio Engels
*Ace 5 SET(OC)

15.97 euro
15.97 euro
12.85 euro
14.50 euro
19.50 euro
7.42 euro
21.93 euro
25.50 euro
19.50 euro
37.02 euro
30.20 euro
34.24 euro
30.32 euro
20.99 euro
18.94 euro
14.89 euro
5.12 euro
5.12 euro
8.00 euro

HUURBOEKEN
*Lectuur Nederlands : Koning Oedipus (Sophocles)

1.00 euro

