
Kostenraming 1A schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap € 2,00
Laptop (wordt voorzien door de school): waarborg € 78,00

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) (enkel voor moderne wetenschappen) € 45,00
6 cent per kopie (zwart/wit) (enkel voor klassieke talen) € 49,00

Boeken/cursussen Cursussen (enkel voor moderne wetenschappen) € 37,00
Cursussen (enkel voor klassieke talen) € 49,00
Digitale algemene wereldatlas € 5,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten beeld € 0,50
Onkosten techniek € 10,50
Extra onkosten techniek (enkel voor keuzevak techniek) € 5,00
Kangoeroewedstrijd € 2,50
Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 1,00
Onkosten toonmoment € 4,50
Onkosten kunst & creatie (enkel voor keuzevak kunst & creatie) € 3,70

Sport Sportdag € 18,50

Studie- en schoolreizen Projecten natuur/ruimte/techniek € 20,00
Dag van het keuzevak € 30,00
Xanten (enkel voor 1 Latijn) € 15,19
Slotactiviteit trimester 2 (schaatsen) € 3,00
Onthaaldag € 24,00

Cultuur en film Voorstellingen, theater,  auteurslezing € 17,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk en thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Boeken/cursussen Boektoppers € 19,95

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Inkomkaart toonmoment jongeren € 6,00
Inkomkaart toonmoment volwassenen € 10,00

Reizen Skivakantie € 595,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 1B schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap € 2,00
Laptop (wordt voorzien door de school): waarborg € 78,00

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 27,00

Boeken/cursussen Cursussen € 3,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten techniek € 10,50
Kangoeroewedstrijd € 2,50
Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 1,00
Onkosten beeld € 0,50
Onkosten voeding € 54,50
Onkosten toonmoment € 4,50
Onkosten kunst & creatie (enkel voor keuzevak kunst & creatie) € 3,70
Extra onkosten techniek (enkel voor keuzevak techniek) € 5,00

Sport Sportdag € 18,50

Studie- en schoolreizen Projecten natuur/ruimte/techniek € 20,00
Dag van het keuzevak € 30,00
Slotactiviteit trimester 2 (schaatsen) € 3,00
Onthaaldag € 24,00

Cultuur en film Voorstellingen, theater,  auteurslezing € 17,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Boeken/cursussen Boektoppers € 19,95

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Inkomkaart toonmoment jongeren € 6,00
Inkomkaart toonmoment volwassenen € 10,00

Reizen Skivakantie € 595,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 2B schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap € 2,00
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 17,50

Boeken/cursussen Cursussen € 0,60
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kangoeroewedstrijd € 2,50
Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Onkosten richtingspecifieke projecten € 2,80
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 1,00
Onkosten beeld € 0,50
Onkosten kunst & creatie (enkel voor keuzevak kunst & creatie) € 4,50
Extra onkosten techniek (enkel voor keuzevak techniek) € 1,50
Onkosten voeding € 25,50

Sport Sportdag € 17,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 24,00
Excursie Haven van Antwerpen € 18,50
Dag van het keuzevak € 24,50
Slotactiviteit trimester 2 (schaatsen) € 3,00
Gallo-Romeins museum € 17,00

Cultuur en film Voorstellingen, theater,  auteurslezing € 21,50

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Boeken/cursussen Boektoppers € 19,95
Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Reizen Skivakantie € 595,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 2ECO schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap € 2,00
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 30,00

Boeken/cursussen Cursussen € 16,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kangoeroewedstrijd € 2,50
Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Onkosten techniek € 8,50
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 1,00
Onkosten kunst & creatie (enkel voor keuzevak kunst & creatie) € 4,50
Extra onkosten techniek (enkel voor keuzevak techniek) € 1,50
Onkosten beeld € 0,50
Vlajo Challenge 'speel en onderneem' € 7,50

Sport Sportdag € 17,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 24,00
Excursie Haven van Antwerpen € 18,50
Dag van het keuzevak € 24,50
Slotactiviteit trimester 2 (schaatsen) € 3,00
Gallo-Romeins museum € 17,00

Cultuur en film Voorstellingen, theater,  auteurslezing € 21,50

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Boeken/cursussen Boektoppers € 19,95
Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Reizen Skivakantie € 595,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 2KLT schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap € 2,00
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 33,00

Boeken/cursussen Cursussen € 39,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kangoeroewedstrijd € 2,50
Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Onkosten techniek € 8,50
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 1,00
Onkosten kunst & creatie (enkel voor keuzevak kunst & creatie) € 4,50
Extra onkosten techniek (enkel voor keuzevak techniek) € 1,50
Onkosten beeld € 0,50

Sport Sportdag € 17,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 24,00
Excursie Haven van Antwerpen € 18,50
Dag van het keuzevak € 24,50
Slotactiviteit trimester 2 (schaatsen) € 3,00
Xanten € 16,00
Gallo-Romeins museum € 17,00

Cultuur en film Voorstellingen, theater,  auteurslezing € 21,50

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Boeken/cursussen Boektoppers € 19,95
Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Reizen Skivakantie € 595,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 2MTW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap € 2,00
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 26,00

Boeken/cursussen Cursussen € 16,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kangoeroewedstrijd € 2,50
Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Onkosten techniek € 8,50
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 1,00
Onkosten kunst & creatie (enkel voor keuzevak kunst & creatie) € 4,50
Extra onkosten techniek (enkel voor keuzevak techniek) € 1,50
Onkosten beeld € 0,50

Sport Sportdag € 17,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 24,00
Excursie Haven van Antwerpen € 18,50
Dag van het keuzevak € 24,50
Slotactiviteit trimester 2 (schaatsen) € 3,00
Gallo-Romeins museum € 17,00

Cultuur en film Voorstellingen, theater,  auteurslezing € 21,50

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Boeken/cursussen Boektoppers € 19,95
Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Reizen Skivakantie € 595,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 2Sport schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap € 2,00
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 33,00

Boeken/cursussen Cursussen € 32,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kangoeroewedstrijd € 2,50
Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Onkosten techniek € 8,50
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 1,00
Onkosten kunst & creatie (enkel voor keuzevak kunst & creatie) € 4,50
Extra onkosten techniek (enkel voor keuzevak techniek) € 1,50
Onkosten beeld € 0,50

Sport Sportdag € 17,50
Zwemmen € 1,60/beurt n.t.b.

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 24,00
Excursie Haven van Antwerpen € 18,50
Dag van het keuzevak € 24,50
Slotactiviteit trimester 2 (schaatsen) € 3,00
Gallo-Romeins museum € 17,00

Cultuur en film Voorstellingen, theater,  auteurslezing € 21,50

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Boeken/cursussen Boektoppers € 19,95
Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Reizen Skivakantie € 595,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 2STEM schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap € 2,00
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 23,50

Boeken/cursussen Cursussen € 16,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kangoeroewedstrijd € 2,50
Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Onkosten techniek € 8,50
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 1,00
Onkosten kunst & creatie (enkel voor keuzevak kunst & creatie) € 4,50
Extra onkosten techniek (enkel voor keuzevak techniek) € 1,50
Onkosten beeld € 0,50

Sport Sportdag € 17,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 24,00
Excursie Haven van Antwerpen € 18,50
Dag van het keuzevak € 24,50
Slotactiviteit trimester 2 (schaatsen) € 3,00
Gallo-Romeins museum € 17,00

Cultuur en film Voorstellingen, theater,  auteurslezing € 21,50

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Boeken/cursussen Boektoppers € 19,95
Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Reizen Skivakantie € 595,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3EW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 21,50

Boeken/cursussen Cursussen € 30,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Huurboek Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran € 4,50

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Onkosten MEAV € 1,20
Computationeel denken € 10,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 15,00

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bedrijfsbezoeken i.f.v. lessen economie € 10,00

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3BS schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 34,64

Boeken/cursussen Cursussen € 19,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Leesboek Engels € 10,00

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingsspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Onkosten MEAV € 1,20
Computationeel denken € 10,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 14,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Tiense suikerraffinaderij € 8,50

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3OL schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 27,50

Boeken/cursussen Cursussen € 8,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
De competentiemeter € 1,45
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 14,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bedrijfsbezoek Coca-cola € 7,50

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3SP schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 18,00

Boeken/cursussen Cursussen € 25,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Leesboek Engels € 10,00

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Sweater € 35,00
Badmuts (verplicht in Sportoase 'De Lo', ter plaatse te kopen of zelf mee te brengen) € 1,00
Zwarte trainingsbroek (zelf voorzien)

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Onkosten MEAV € 1,20
Computationeel denken € 10,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 14,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Vervoer sport Bus Booischot € 2,50/beurt € 47,50

Zwemmen Zwemmen € 1,60/beurt € 33,60

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3BW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 18,50

Boeken/cursussen Cursussen € 24,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Leesboek Engels € 10,00

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingsspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Onkosten MEAV € 1,20
Computationeel denken € 10,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 14,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bedrijfsbezoeken i.f.v. lessen economie € 10,00

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3ZW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 35,50

Boeken/cursussen Cursussen € 4,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Polo € 16,00

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Onkosten beroepsgericht gedeelte € 15,00
Onkosten voeding € 69,20
De competentiemeter € 1,45
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Onkosten beeld € 1,20
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 14,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Veiligheidsinstituut € 15,00
3-daagse ZW + OH € 60,00
beroepsgerichte studiereizen € 85,00

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3LW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 28,50

Boeken/cursussen Cursussen € 45,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Huurboek Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran € 4,50

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Onkosten MEAV € 1,20
Computationeel denken € 10,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 14,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3NW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 31,00

Boeken/cursussen Cursussen € 32,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Huurboek Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran € 4,50

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Onkosten MEAV € 1,20
Computationeel denken € 10,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 14,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Tiense suikerraffinaderij € 8,50

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De eerste 
en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze kostenraming. 
De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. Indien u 
betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële directeur (015 22 
10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3SW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 29,00

Boeken/cursussen Cursussen € 32,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Huurboek Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran € 4,50

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Sweater € 35,00
Badmuts (verplicht in Sportoase 'De Lo', ter plaatse te kopen of zelf mee te brengen) € 1,00
Zwarte trainingsbroek (zelf voorzien)

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Onkosten MEAV € 1,20
Computationeel denken € 10,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 14,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Vervoer sport Bus Booischot € 2,50/beurt € 32,50

Zwemmen Zwemmen € 1,60/beurt € 35,20

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3LM schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 29,00

Boeken/cursussen Cursussen € 30,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Huurboek Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran € 4,50

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Onkosten MEAV € 1,20
Computationeel denken € 10,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 14,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3ME schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 24,50

Boeken/cursussen Cursussen € 37,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Huurboek Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran € 4,50

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Onkosten MEAV € 1,20
Computationeel denken € 10,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 14,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bedrijfsbezoeken € 15,00

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3MW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 25,00

Boeken/cursussen Cursussen € 33,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Huurboek Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran € 4,50

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Onkosten MEAV € 1,20
Computationeel denken € 10,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 14,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3HW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 29,50

Boeken/cursussen Cursussen € 30,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Huurboek Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran € 4,50

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Onkosten MEAV € 1,20
Computationeel denken € 10,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 15,00

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Richtingspecifieke bedrijfsbezoek € 10,00

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 3BO schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 26,50

Boeken/cursussen Cursussen € 14,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Leesboek Engels € 10,00

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten carnavalsfeest (frietjes) € 2,00
Bijdrage richtingsspecifieke actualiteit € 2,00
Vervangprogramma Bretagne € 2,00
Relatievorming € 4,50
Onkosten MEAV € 1,20
Computationeel denken € 10,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 15,00

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bedrijfsbezoeken € 15,00

Cultuur en film Voorstellingen € 13,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Bretagne € 360,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4ME schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 29,00

Boeken/cursussen Cursussen € 26,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten MEAV € 1,20
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Computationeel denken € 10,00
Zoetwateronderzoek n.t.b.

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Studiereis Arnhem Burgers Zoo € 30,00
Bedrijfsbezoeken i.f.v. lessen economie € 15,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4NW  schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 37,00

Boeken/cursussen Cursussen € 26,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Computationeel denken € 10,00
Onkosten MEAV € 1,20

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Studiereis Arnhem Burgers Zoo € 30,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4OL schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 26,00

Boeken/cursussen Cursussen € 20,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse De competentiemeter € 1,45
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4ZW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 20,00

Boeken/cursussen Cursussen € 9,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Polo € 16,00

Diverse De competentiemeter € 1,45
Onkosten voeding € 86,60
Onkosten beroepsgericht gedeelte € 15,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Onkosten beeld € 1,20
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Beroepsgerichte studiereizen € 85,00
3-daagse ZW + OH € 60,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4BW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 27,00

Boeken/cursussen Cursussen € 23,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Bedrijfsspel Top Team € 15,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Computationeel denken € 10,00
Zoetwateronderzoek n.t.b.
Onkosten MEAV € 1,20

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Studiereis Arnhem Burgers Zoo € 30,00
Bedrijfsbezoeken i.f.v. lessen economie € 15,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4SP schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 30,00

Boeken/cursussen Cursussen € 20,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Sweater € 35,00
Badmuts (verplicht in Sportoase 'De Lo', ter plaatse te kopen of zelf mee te brengen) € 1,00
Zwarte trainingsbroek (zelf voorzien)

Diverse Themadag € 5,00
Bijdrage richtingsspecifieke actualiteit € 2,00
Computationeel denken € 10,00
Onkosten MEAV € 1,20

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Studiereis Arnhem Burgers Zoo € 30,00
Zoetwateronderzoek n.t.b.

Reizen Skistage € 650,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Vervoer sport Bus Booischot € 2,50/beurt € 60,00
Zwemmen Zwemmen € 1,60/beurt € 25,60

Niet verplichte uitgaven
Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4LW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 30,00

Boeken/cursussen Cursussen € 43,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Computationeel denken € 10,00
Zoetwateronderzoek n.t.b.
Onkosten MEAV € 1,20

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Studiereis Arnhem Burgers Zoo € 30,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4EW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 27,50

Boeken/cursussen Cursussen € 27,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Bedrijfsspel Top Team € 15,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Computationeel denken € 10,00
Zoetwateronderzoek n.t.b.
Onkosten MEAV € 1,20

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Studiereis Arnhem Burgers Zoo € 30,00
Bedrijfsbezoeken i.f.v. lessen economie € 15,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4SW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 28,00

Boeken/cursussen Cursussen € 23,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Sweater € 35,00
Badmuts (verplicht in Sportoase 'De Lo', ter plaatse te kopen of zelf mee te brengen) € 1,00
Zwarte trainingsbroek (zelf voorzien)

Diverse Themadag € 5,00
Bijdrage richtingsspecifieke actualiteit € 2,00
Computationeel denken € 10,00
Onkosten MEAV € 1,20

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Studiereis Arnhem Burgers Zoo € 30,00

Reizen Skistage € 650,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Vervoer sport Bus Booischot € 2,50/beurt € 26,70

Zwemmen Zwemmen € 1,60/beurt € 28,80

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4LM schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 30,00

Boeken/cursussen Cursussen € 43,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Computationeel denken € 10,00
Zoetwateronderzoek n.t.b.
Onkosten MEAV € 1,20

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizenOnthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Studiereis Arnhem Burgers Zoo € 30,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4HW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 29,50

Boeken/cursussen Cursussen € 30,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Computationeel denken € 10,00
Zoetwateronderzoek n.t.b.
Onkosten MEAV € 1,20

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Studiereis Arnhem Burgers Zoo € 30,00
Richtingspecifieke bedrijfsbezoek € 10,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4MW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 29,00

Boeken/cursussen Cursussen € 26,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Onkosten MEAV € 1,20
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Computationeel denken € 10,00
Zoetwateronderzoek n.t.b.

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Studiereis Arnhem Burgers Zoo € 30,00
Bedrijfsbezoeken i.f.v. lessen economie € 15,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4BS  schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 37,00

Boeken/cursussen Cursussen € 26,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Computationeel denken € 10,00
Onkosten MEAV € 1,20

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Studiereis Arnhem Burgers Zoo € 30,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 4BO schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50
Laptop (zie afzonderlijke informatie)

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 27,00

Boeken/cursussen Cursussen € 23,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Bedrijfsspel Top Team € 15,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Computationeel denken € 10,00
Onkosten MEAV € 1,20

Sport Sportdag € 21,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 26,00
Bezoek Dossinkazerne € 14,00
Studiereis Arnhem Burgers Zoo € 30,00
Bedrijfsbezoeken i.f.v. lessen economie € 15,00

Cultuur en film Voorstellingen € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Fietsvakantie € 580,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5EW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 31,50

Boeken/cursussen Cursussen € 2,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Deelname Bizzgames € 15,00
Kosmografie € 6,00
Educatief spel 'De Aanstokerij' € 15,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00
Studiereis Esthetica € 16,00
Studiereis Isotopolis € 7,00
Federaal Parlement/Belvue/Wifikin € 15,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00
Lezing cult literatuur € 4,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5HN schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 31,50

Boeken/cursussen Cursussen € 2,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kosmografie € 6,00
Educatiefspel 'De Aanstokerij' € 15,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00
Vlaams Parlement en/of Wikifinlab/NBB € 15,00
Rechtbank van Leuven € 6,50

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5OH schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 16,50

Boeken/cursussen Cursussen € 6,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Polo's (3 stuks) € 48,00

Diverse Onkosten logistieke medewerking indirecte zorg/logistieke assistentie € 46,50
De competentiemeter € 1,45
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00
3-daagse VV + OH € 60,00
beroepsgerichte studiereizen € 85,00
Bezoek Rechtbank van Eerste Aanleg € 14,50
Studiebezoek ziekenhuis H.-Hart € 5,00
Veiligheidsinstituut € 15,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5KN schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 26,50

Boeken/cursussen Cursussen € 2,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse De competentiemeter € 1,45
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00

Sport Themadag € 5,00
Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00
Diverse bedrijfsbezoeken € 50,00
Workshop Rechtvaardig € 10,50

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5LO schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 27,00

Boeken/cursussen Cursussen € 37,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Sweater € 35,00
Badmuts (verplicht in Sportoase 'De Lo', ter plaatse te kopen of zelf mee te brengen) € 1,00
Zwarte trainingsbroek (zelf voorzien)

Diverse Poëtische projecten € 5,00
Kosmografie € 6,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Demo inspanningstest € 3,50
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00

Sport Sportdag € 35,50
Externe sporten (fitness, tennis, …) € 20,00

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Vervoer sport Bus Booischot € 2,50/rit € 52,50

Zwemmen Zwemmen € 1,60/beurt € 36,80

Niet verplichte uitgaven
Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5SW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 21,50

Boeken/cursussen Cursussen € 4,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Sweater € 35,00
Badmuts (verplicht in Sportoase 'De Lo', ter plaatse te kopen of zelf mee te brengen) € 1,00
Zwarte trainingsbroek (zelf voorzien)

Diverse Poëtische projecten € 5,00
Kosmografie € 6,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Demo inspanningstest € 3,50
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke software € 1,00

Sport Sportdag € 35,50
Externe sporten (fitness, tennis, …) € 20,00

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00
Studiereis Esthetica € 16,00
Studiereis Isotopolis € 7,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Lezing cult literatuur € 4,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Vervoer sport Bus Booischot € 2,50/rit € 30,00
Zwemmen Zwemmen € 1,60/beurt € 40,00

Niet verplichte uitgaven
Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5EM schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 25,00

Boeken/cursussen Cursussen € 2,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Deelname Bizzgames € 15,00
Kosmografie € 6,00
Educatief spel 'De aanstokerij' € 15,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Poëtische projecten € 5,00
Themadag € 5,00
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00
Studiereis Esthetica € 16,00
Federaal Parlement/Belvue/Wifikin € 15,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00
Lezing cult literatuur € 4,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5LM schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 29,50

Boeken/cursussen Cursussen € 18,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kosmografie € 6,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Vergiliuswedstrijd € 1,25
Themadag € 5,00
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00
Studiereis Esthetica € 16,00
Democracities + Federaal Parlement € 7,50

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00
Lezing cult literatuur € 4,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5LW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 41,00

Boeken/cursussen Cursussen € 15,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kosmografie € 6,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Vergiliuswedstrijd € 1,25
Themadag € 5,00
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00
Studiereis Esthetica € 16,00
Studiereis Isotopolis € 7,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00
Lezing cult literatuur € 4,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5MW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 29,50

Boeken/cursussen Cursussen € 7,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kosmografie € 6,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00
Studiereis Esthetica € 16,00
Studiereis Isotopolis € 7,00
Democracities + Federaal Parlement € 7,50

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00
Lezing cult literatuur € 4,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5WW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 38,50

Boeken/cursussen Cursussen € 3,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kosmografie € 6,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke software € 1,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00
Studiereis Esthetica € 16,00
Studiereis Isotopolis € 7,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00
Lezing cult literatuur € 4,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5TW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 31,50

Boeken/cursussen Cursussen € 4,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kosmografie € 6,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke software € 1,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00
Studiereis Isotopolis € 7,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 5BI schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 24,50

Boeken/cursussen Cursussen € 4,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Kosmografie € 6,00
Educatiefspel De Aanstokerij € 15,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Activiteit thuisblijvers Parijs € 5,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Onthaaldag € 25,00
Rechtbank van Leuven € 6,50
Vlaams Parlement en/of Wikifinlab/NBB € 15,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Parijs + activiteiten € 440,00

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022. 
De eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. 
deze kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) 
betaalt. Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
de financiële directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6OH schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 14,00

Boeken/cursussen Cursussen € 11,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Polo's (3 stuks) € 48,00

Diverse Onkosten logistieke medewerking indirecte zorg/logistieke assistentie € 26,00
De competentiemeter € 1,45
Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Bezoek Belvue museum € 9,50
SID-IN Leuven € 7,00
Bezoek Rechtbank van Eerste Aanleg € 14,50
Studiebezoek Ziekenhuis H.-Hart € 5,00
3-daagse VV + OH € 60,00
beroepsgerichte studiereizen € 85,00
Onthaaldag € 25,00

Veiligheidsinstituut € 15,00

Workshop Rechtvaardig € 10,50

Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Jaarboek € 10,00
Galabal € 54,00
Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. Indien 
u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële directeur 
(015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6KN schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 29,50

Boeken/cursussen Cursussen € 1,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Veiligheidsschoenen n.t.b.

Diverse De competentiemeter € 1,45
Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen Tweedaagse Brussel € 53,50
SID-IN Leuven € 7,00
Workshop Rechtvaardig € 10,50
Diverse bedrijfsbezoeken € 50,00
Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00
Onthaaldag € 25,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Jaarboek € 10,00
Galabal € 54,00
Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6BI schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 27,50

Boeken/cursussen Cursussen € 6,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen SID-IN Leuven € 7,00
Vakoverstijgende activiteit voor  ECO en talen (eendaagse of tweedaagse) € 45,00
Excursie Aardrijkskunde € 16,00
Europees Parlement en/of Wikinfin lab € 15,00
Onthaaldag € 25,00
Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Jaarboek € 10,00
Galabal € 54,00
Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6EM schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 35,50

Boeken/cursussen Cursussen € 13,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse
Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Topografie (enkel voor keuze-uur wetenschappen 2) € 2,50
Workshop fotografie € 10,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen SID-IN Leuven € 7,00
Studiereis Ardennen (tweedaagse) € 92,00
Excursie Esthetica € 21,00
Studiereis Breendonk € 10,00
Onthaaldag € 25,00
Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00
Brussel € 33,00
Historische Spaanse wandeling A'pen (enkel voor keuze-uur Spaans) € 7,50

Vervoer Pi-dag (enkel voor keuze-uur wiskunde) € 11,00

Europees Parlement/Belvue/Wifikin/NBB € 20,00

Cultuur en film Voorstellingen € 37,00
Voorstellingen (vakoverschrijdend EST-NED) € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven
Diverse Jaarboek € 10,00

Galabal € 54,00
Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6LO schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 33,00

Boeken/cursussen Cursussen € 41,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Sweater € 35,00
Badmuts (verplicht in Sportoase 'De Lo', ter plaatse te kopen of zelf mee te brengen) € 1,00
Zwarte trainingsbroek (zelf voorzien)

Diverse Poëtische projecten € 5,00
Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Demo inspanningstest € 3,50

Sport Sportdag € 35,50
Externe sporten (fitness, tennis, …) € 20,00

Studie- en schoolreizen SID-IN Leuven € 7,00
Excursie Aardrijkskunde € 16,00
Onthaaldag € 25,00
Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00

Reizen Skistage € 650,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Vervoer sport Bus Booischot € 2,50/rit € 60,00

Zwemmen Zwemmen € 1,60/beurt € 38,40

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Jaarboek € 10,00
Galabal € 54,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 7KN schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 18,50

Boeken/cursussen Cursussen € 15,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse De competentiemeter € 1,45
Bijdrage richtingspecifieke software € 30,00
Lidgeld Cofep € 25,00
Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen SID-IN Leuven € 7,00
Tweedaagse Brussel € 52,50
Onthaaldag € 25,00
Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Jaarboek € 10,00
Galabal € 54,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6TW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 33,50

Boeken/cursussen Cursussen € 24,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke software € 1,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen SID-IN Leuven € 7,00
Excursie Aardrijkskunde € 16,00
Excursie kernfysica € 20,50
Onthaaldag € 25,00
Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Bijdrage oudervereniging € 6,00
Jaarboek € 10,00
Galabal € 54,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten

Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6SW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 27,00
Boeken/cursussen Cursussen € 11,50

Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Sweater € 35,00
Badmuts (verplicht in Sportoase 'De Lo', ter plaatse te kopen of zelf mee te brengen) € 1,00
Zwarte trainingsbroek (zelf voorzien)

Diverse Poëtische projecten € 5,00
Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Workshop fotografie € 10,00
Bijdrage richtingspecifieke software € 1,00

Sport Sportdag € 35,50
Externe sporten (fitness, tennis, …) € 20,00

Studie- en schoolreizen Historische Spaanse wandeling A'pen (enkel voor keuze-uur Spaans) € 7,50
Onthaaldag € 25,00
Studiereis Breendonk € 10,00
SID-IN Leuven € 7,00
Studiereis Ardennen (tweedaagse) € 92,00

Excursie Esthetica € 21,00

Brussel € 33,00

Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00
Reizen Skistage € 650,00

Cultuur en film Voorstellingen € 37,00
Voorstellingen (vakoverschrijdend EST-NED) € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Vervoer sport Bus Booischot € 2,50/rit € 30,00
Zwemmen Zwemmen € 1,60/beurt € 38,40

Niet verplichte uitgaven
Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Diverse Jaarboek € 10,00

Galabal € 54,00
Bijdrage oudervereniging € 6,00

Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6HN schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 38,00

Boeken/cursussen Cursussen € 5,00
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50
Studie- en schoolreizen SID-IN Leuven € 7,00

Studiereis Ardennen (tweedaagse) € 92,00
Vakoverstijgende activiteit voor ECO en talen (eendaagse of tweedaagse) € 45,00
Europees Parlement en/of Wikifin lab € 15,00
Onthaaldag € 25,00
Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00

Cultuur en film Voorstellingen € 11,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven

Diverse Jaarboek € 10,00
Galabal € 54,00
Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6LM schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 39,00

Boeken/cursussen Cursussen € 28,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Topografie (enkel voor keuze-uur wetenschappen 2) € 2,50
Workshop fotografie € 10,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen SID-IN Leuven € 7,00
Studiereis Ardennen (tweedaagse) € 92,00
Excursie Esthetica € 21,00
Studiereis Breendonk € 10,00
Onthaaldag € 25,00
Historische Spaanse wandeling A'pen (enkel voor keuze-uur Spaans) € 7,50
Vervoer Pi-dag (enkel voor keuze-uur wiskunde) € 11,00
Brussel € 33,00

Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00

Cultuur en film Voorstellingen € 37,00
Voorstellingen (vakoverschrijdend EST-NED) € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven
Diverse Jaarboek € 10,00

Galabal € 54,00
Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6LW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 42,50

Boeken/cursussen Cursussen € 27,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Topografie (enkel voor keuze-uur wetenschappen 2) € 2,50
Workshop fotografie € 10,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen SID-IN Leuven € 7,00
Studiereis Ardennen (tweedaagse) € 92,00
Excursie Esthetica € 21,00
Studiereis Breendonk € 10,00
Onthaaldag € 25,00
Historische Spaanse wandeling A'pen (enkel voor keuze-uur Spaans) € 7,50
Vervoer Pi-dag (enkel voor keuze-uur wiskunde) € 11,00
Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00

Brussel € 33,00

Cultuur en film Voorstellingen € 37,00
Voorstellingen (vakoverschrijdend EST-NED) € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven
Diverse Jaarboek € 10,00

Galabal € 54,00
Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6MW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 40,50

Boeken/cursussen Cursussen € 7,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Topografie (enkel voor keuze-uur wetenschappen 2) € 2,50
Workshop fotografie € 10,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen SID-IN Leuven € 7,00
Studiereis Ardennen (tweedaagse) € 92,00
Excursie Esthetica € 21,00
Studiereis Breendonk € 10,00
Onthaaldag € 25,00
Historische Spaanse wandeling A'pen (enkel voor keuze-uur Spaans) € 7,50
Vervoer Pi-dag (enkel voor keuze-uur wiskunde) € 11,00
Brussel € 33,00

Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00

Cultuur en film Voorstellingen € 37,00
Voorstellingen (vakoverschrijdend EST-NED) € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven
Diverse Jaarboek € 10,00

Galabal € 54,00
Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6WW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 49,50

Boeken/cursussen Cursussen € 13,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Topografie (enkel voor keuze-uur wetenschappen 2) € 2,50
Workshop fotografie € 10,00
Bijdrage richtingspecifieke software € 1,00
Poëtische projecten € 5,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen SID-IN Leuven € 7,00
Studiereis Ardennen (tweedaagse) € 92,00
Excursie Esthetica € 21,00
Studiereis Breendonk € 10,00
Onthaaldag € 25,00
Historische Spaanse wandeling A'pen (enkel voor keuze-uur Spaans) € 7,50
Vervoer Pi-dag (enkel voor keuze-uur wiskunde) € 11,00

Excursie kernfysica € 20,50

Brussel € 33,00

Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00

Cultuur en film Voorstellingen € 37,00
Voorstellingen (vakoverschrijdend EST-NED) € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven
Diverse Jaarboek € 10,00

Galabal € 54,00
Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be



Kostenraming 6EW schooljaar 2022-2023

We bezorgen u deze kostenraming voor het schooljaar 2022-2023.

Verplichte uitgaven

Schoolbenodigdheden Rapportmap, taak-en toetsbladen, … € 8,50

Kopieën 6 cent per kopie (zwart/wit) € 31,50

Boeken/cursussen Cursussen € 8,50
Schoolboeken (zie afzonderlijke boekenlijst)

Kledij Turnbroekje (zwart) € 6,45
(meerdere jaren te gebruiken) Turnpolo  (nieuwe leerlingen krijgen één turnpolo gratis (betaald door de oudervereniging)) € 7,40

Diverse Eten 100-dagen € 5,00
Bijdrage richtingspecifieke actualiteit € 2,00
Themadag € 5,00
Topografie (enkel voor keuze-uur wetenschappen 2) € 2,50
Poëtische projecten € 5,00
Workshop fotografie € 10,00

Sport Sportdag € 35,50

Studie- en schoolreizen SID-IN Leuven € 7,00
Studiereis Ardennen (tweedaagse) € 92,00
Excursie Esthetica € 21,00
Onthaaldag € 25,00
Historische Spaanse wandeling A'pen (enkel voor keuze-uur Spaans) € 7,50
Vervoer Pi-dag (enkel voor keuze-uur wiskunde) € 11,00
Europees Parlement/Belvue/Wifikin/NBB € 20,00
Brussel € 33,00

Vervangprogramma eindejaarsreis € 5,00

Cultuur en film Voorstellingen € 37,00
Voorstellingen (vakoverschrijdend EST-NED) € 12,00

Drank Middagrefter incl drank (plat water, melk, thee) € 42,00

Niet verplichte uitgaven
Diverse Jaarboek € 10,00

Galabal € 54,00
Bijdrage oudervereniging € 6,00

Artistiek Circuit Zie brief organiserende leerkrachten
Reizen Eindejaarsreis (afhankelijk van bestemming) €550/€860

De vermelde bedragen zijn benaderend en gebaseerd op schooljaar 2021-2022.  De 
eerste en tweede schoolrekening (oktober en maart) zijn voorschotfacturen o.b.v. deze 
kostenraming. De eindafrekening volgt in juni. 

We rekenen erop dat u de rekeningen binnen de gevraagde termijn (21 dagen) betaalt. 
Indien u betalingsproblemen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de financiële 
directeur (015 22 10 10) of per mail ruben.buts@heilig-hartcollege.be
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