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BUDGETNOTA voor de 1 ste graad 1B-stroom

2021-2022

Geachte ouders
Ten gevolge de wet ‘WELZIJN OP HET WERK’ moet iedere leerling tijdens ELKE praktijkles voldoen aan de:
• vereisten betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen; dit wil zeggen een degelijk en nette
werkkledij.
• vereisten betreffende het klein individueel materieel; d.w.z. dat het gebruikte gereedschap veilig en
functioneel is.
• Voor de sleutel van een individuele locker wordt een waarborg van 10 euro gevraagd. Bij het terug
indienen van de sleutel op het einde van het schooljaar krijg je de waarborg terug.
Indien de leerling niet in orde is, kan de toegang tot de werkplaats geweigerd worden.
Herhaaldelijk niet in orde zijn kan definitieve verwijdering uit de school tot gevolg hebben.
Enkele tips :
- Zorg ervoor om elk stuk materiaal of kledij te markeren (naam en klas).
- Hou speciale aanbiedingen in de gaten.
- Kijk ook eens op onze tweedehandsgroep op facebook (MSKA 2de hands)
- Turnkledij en werkkledij wordt via Iddink besteld en betaald, maar wordt op de school geleverd.
- Cursussen, schoolboeken, …. worden via Iddink besteld en betaald en worden aan huis geleverd.
AFDELING: B-stroom
1de leerjaar
Beschrijving

Aantal

Bestellen via
Iddink

Algemeen
Fotokopieën voorschot

1

60

Frans: Boek: Nouveau Quartier couleurs 1

1

16,5

Klassikaal gebruik woordenboeken, atlassen, schrijfgerei….

1

5,5

Kosten administratie, smartschool, ….

1

22

Licenties: Office pakket

1

16

LO: huur sportaccommodatie en/of vervoer

1

8

LO: T-shirt

1

7,5

LO: zwarte sportbroek (bv. Decathlon)

1

MAVO: Boek: Mavo en ik 1

1

Natuurwetenschappen: Boek: Microscoop

1

19

Nederlands: Boek: Frappant 1

1

20,5

Online platform Diddit (Nederlands-wiskunde-Engels)

1

2,5

P.O. materiaal

1

8,5

Techniek bakkerij: voorschot grondstoffen

1

31,5

Techniek: voorschot materiaal

1

31,5

Wiskunde: Boek: Formule 1

1

20,65

GESCHAT JAARTOTAAL VOOR EEN NIEUWE LEERLING

Zelf te kopen na
uitleg lkr.

X (5-7€)
23,3

292,95
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Volgt uw zoon/dochter een van onderstaande opties, dan komen er nog specifieke kosten bij :
Optie voetbal
Optie wielrennen
Dansacademie

160 euro
250 euro
850 euro

Indien u nog vragen hebt omtrent de schoolkosten of materialen, kunt u steeds een kijkje nemen op onze
website bij het onderdeel schoolgeld en schoolbenodigdheden : Schoolgeld en schoolbenodigheden - MSKA
Roeselare
Voor vragen omtrent praktijkmaterialen kunt u terecht bij de praktijkleerkracht of technisch adviseur.
Ondervindt u moeilijkheden of is niet alles duidelijk ? Neem dan tijdig contact op met het team Gelijke
Onderwijskansen via gelijkonderwijskansen@mskaroeselare.be
We heten u van harte welkom op de school !

J. Manhout
Directeur

P. Louagie
directeur

F. Hoorelbeke
directeur
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