
BIJLAGEN 

1 Samenstelling schoolrekening 

De werkingstoelagen dekken (nog) niet alle schoolgebonden kosten. Een aantal van die 
kosten wordt via de trimestriële schoolrekening aangerekend. Voor het schooljaar 2015-2016 
gelden onderstaande prijzen; ze werden in overleg met de schoolraad vastgelegd. Het 
betreft bedragen per gebruikseenheid of op jaarbasis. De jaarkosten worden elk trimester voor 
één derde in rekening gebracht. 

Voor verdere informatie omtrent de schoolrekening kan u terecht bij Dominiek Vandenabeele 
op het nummer: 050 40 68 68 of dominiek.vandenabeele@vhsi.be. 

• cursussen, lesaanvullingen, extra papiergebruik, printerpapier: 0,08 euro per beschikbaar 
gestelde bladzijde, voor individueel drukwerk wordt 0,10 euro aangerekend; 

• gebruik printer, geregistreerd en aangerekend per leerling: tarief = 0,08 euro per blad; 

• algemeen drukwerk zoals schoolinformatie, rapportmapje, leerlingenkaart, … : 7,50 euro; 

• bijstandsverzekering buitenlandse uitstappen: 1 euro; 

• huur van individuele opbergkastjes: 20 euro (+ 12,50 euro waarborg); 

• sport / ontspanning / schoolcompetities / wasserij: 2,00 euro; 

• warm middagmaal (soep, hoofdschotel, dessert, water): 6,30 euro; 

• bijdrage zwemmen en vervoerskosten voor leerlingen van de volgende studierichtingen:  

  per trim 

3+4LO 13,50 euro 

3+4SW 18,00 euro 

5+6LO 18,00 euro 

5+6SW 13,50 euro 

SFB 15,00 euro 

2H 7,50 euro 

• de kosten voor vakgebonden of vakoverschrijdende studieuitstappen worden in de 
mate van het mogelijke via de schoolrekening opgevraagd : in beginsel max. 2 tot 25 
euro per uitstap, indien dit bedrag hoger is, word je hiervan vooraf schriftelijk op de 
hoogte gebracht; 

• kosten voor meerdaagse reizen (vanaf 4e jaar) worden altijd schriftelijk meegedeeld; 

• buitenschoolse klasactiviteiten: de bijhorende kosten worden per activiteit gedragen 
door de deelnemende leerlingen; 

• boeken, schoolagenda en sportkledij worden tegen de gebruikelijke handelsprijs 
aangerekend (zie hiervoor de afzonderlijke ‘boekenlijst’); 

• de verplichte skistage voor de leerlingen van het 6de jaar in de sportafdeling: 
max. 650,00 euro voor leerlingen die skiën, max. 675,00 euro voor leerlingen die 
snowboarden; (onder voorbehoud van de energieprijzen en de evolutie van de prijzen 
op de ‘skimarkt’); 

• specifieke software kan aangerekend worden aan de leerlingen, Skillville kost 5,00 euro 
per leerling 



• Werkplekleren, gebruik Fitness voor SFB:105,00 euro te verdelen over 3 
trimesters, 1e 40,00 euro, 2e 35,00 euro en 3e 30,00 euro. 

 


