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BUDGETNOTA voor het 5de jaar DEFENSIE & VEILIGHEID

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 sportkledij.
 vereisten betreffende het klein individueel materieel; d.w.z. dat het gebruikte materiaal veilig en functioneel is.
Indien de leerling niet in orde is, kan de toegang tot de sportles geweigerd worden.
Herhaaldelijk niet in orde zijn kan definitieve verwijdering uit de school tot gevolg hebben.
Enkele tips :
- Vooraleer materiaal aan te kopen, vraag eerst UITLEG aan de leerkracht.
- Zorg ervoor om elk stuk materiaal te markeren (naam en klas).
- Hou speciale aanbiedingen in de gaten.
- Kijk ook eens op onze tweedehandsgroep op 2dehands.be of facebook (MSKA 2de hands).
- Turnkledij wordt via Iddink besteld en betaald, maar wordt op de school geleverd.
- Schoolboeken worden via Iddink besteld, betaald en geleverd.
- Breng extra kousen mee op dagen dat je veel sport hebt
- Zorg dat je degelijke sportschoenen hebt, eventueel een extra paar

AFDELING: DEFENSIE & VEILIGHEID
5de leerjaar

Beschrijving
Algemeen
Aardrijkskunde: Boek: Polaris
Engels: Boek: Alquin magazine Intermediate (2 nummers)
Fotokopieën voorschot
Frans: Boek: Quartier Libre 5
Geschiedenis: Boek: Memoria
Kosten administratie, smartschool, ….
Licenties: Office pakket
LO: Huur sportaccommodatie en/of vervoer
LO: T-shirt
LO: Zwarte sportbroek (bv Decathlon)
Nederlands: Boek: Netwerk TaalCentraal
Online platform Diddit
SODA traject
Waarborg sleutel locker
Wiskunde: Boek: Intergraal 5-6
Materialen specifiek voor de richting
Aansluitende zwembroek (geen short) of badpak (geen bikini)
Uniform (VB+ IV) + brandweerkledij (in 6TSO)
https://mska-shop.ediego.be
Blauwe badmuts
Degelijke sportschoenen 1 paar indoor & 1 paar outdoor
Extra: LO: T-shirt (facultatief)
Hervulbare drinkbus voor LO
Korte zwemvliezen
Voorschot uitstappen, werkplekleren
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Zwembril (optioneel)

1
+-350 à 400

GESCHAT JAARTOTAAL VOOR EEN NIEUWE LEERLING

X
+-250 à 300

Indien u nog vragen hebt omtrent de schoolkosten of materialen, kunt u steeds een kijkje nemen
op onze algemene website bij het onderdeel schoolgeld en schoolbenodigdheden :
Schoolgeld en schoolbenodigheden - MSKA Roeselare
Voor vragen omtrent uniformen kunt u terecht bij de verantwoordelijken Veiligheid via smartschool.
Ondervind u moeilijkheden of is niet alles duidelijk ?
Neem dan tijdig contact op met het team GOK 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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