Kostenraming voor leerlingen van
GO! Atheneum Oostende – Campus Centrum
schooljaar 2020-2021

1. Maaltijden op school (onder voorbehoud)
Onze school beschikt over een zelfbedieningsrestaurant waar warme maaltijden, belegde broodjes
en soep kunnen bekomen worden. De leerlingen kunnen eveneens een eigen lunchpakket
meebrengen en op school in het restaurant nuttigen.
•
•
•

Volledige maaltijd dagschotel (met soep en dessert): € 6,00
Belegd broodje € 3,10
Soep: € 1,00

2. Aankoop van leerwerkboeken, schoolbenodigdheden en huur van handboeken via
Schoolsupply
Via de website Schoolsupply.be kunt u de leerwerkboeken aankopen, handboeken huren.
Aanvullend kunt u ook extra leermiddelen aanschaffen (vrijblijvend aan te kopen bij Schoolsupply).
De totale kostprijs van handboeken en leerwerkboeken (zowel aankopen als huurprijs) varieert
volgens studiejaar en –richting. Hieronder richtprijzen:

Derdejaars
Vierdejaars
Vijfdejaars
Zesdejaars

Minimum
€ 126
€ 103
€ 32
€ 33

Maxima
€ 196
€ 177
€ 112
€ 117

Eveneens aan te kopen via Schoolsupply:
T-shirt LO (dry fit): € 7,00
Aankoop atlas aardrijkskunde (alle jaren te gebruiken; enkel voor nieuwe leerlingen): € 30,40
Uitrusting voor 2de en 3de graad Sportwetenschappen: min. €70 – max. €100

Mogelijk via Schoolsupply:
Grafische rekenmachine vanaf 2de graad: varieert van € 92,95 tot € 137,00 (afhankelijk van model
en studierichting)

3. Fotokopieën
1ste halfjaar (min-max): € 10 - € 25
2de halfjaar (min-max): € 10 - € 25

4. Algemene kosten
Bijdrage digitale leermiddelen: € 15
Huur leerlingenlocker: € 10
Bijdragen Engineering: € 20
Kostprijs schoolagenda: € 6

5. Didactische uitstappen en GWP’s
Gedurende het schooljaar kunnen didactische daguitstappen/GWP’s plaatsvinden. De afrekening
is terug te vinden in de maandelijkse factuur.
3de jaar
4de jaar
5de jaar
6de jaar
GWP 4de jaar (Parijs)
GWP 6de jaar (diverse locaties)

€ 80
€ 40
€ 80
€ 70
€ 270
€ 350 - € 450

6. Bijdrage Edumusic
In de optie met Edumusic wordt een jaarlijkse bijdrage van € 80 euro gevraagd voor de
ondersteuning via het online platform musicmasterclasses.be.

7. Bijdrage busvervoer en internationale sportmanifestaties
Gedurende het schooljaar kan een bijdrage gevraagd worden via de maandelijkse facturatie voor
busvervoer tijdens sportmanifestaties op woensdagnamiddag en dergelijke. Deze bijdrage varieert
naargelang deelname.
Bij deelname aan internationale sportmanifestaties kan eveneens een bijdrage gevraagd worden.

