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BUDGETNOTA voor de 3de graad GRAPHIC DESIGN & COMMUNICATION

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 :
- Vooraleer materiaal aan te kopen, vraag eerst UITLEG aan de praktijkleerkracht.
- Zorg ervoor om elk stuk materiaal te markeren (naam en klas).
- Beveilig je koffer extra met een persoonlijk slot.
- 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.
- Anderstalige leerling ? Vraag naar de uitrustingslijsten met foto’s !
AFDELING: GRAPHIC DESIGN & COMMUNICATION
5de - 6de – 7de leerjaar
Bestellen via
Beschrijving
Aantal
Iddink
Algemeen
Fotokopieën voorschot
Frans: Boek: Quartier couleurs 5/6
Huur locker
Kosten administratie, smartschool, ….
LO: Huur sportaccommodatie en/of vervoer
LO: T-shirt
LO: Zwarte sportbroek (bv Decathlon)
Licenties: Office pakket
PAV: Boek: Atelier M
Waarborg sleutel locker
Materialen eigen aan de richting

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Afbreekmes klein rood (ISCA)

1

Aluminium lat 50cm Morn Sun
Geodriehoek 16 cm

1
1

Kneedgom grijs

1

0,69

Mars lumograph grafietpotlodenset 6st + toebehoren

1

5,87

Materiaal Graphic Design verbruik folie, ….

1

Noris Club kleurpotlood set 24st

1

40
4,66

Oostindische inkt 11 ml

1

1,75

Opbergdoos om klein materiaal te bewaren in locker
Permanent marker 70N zwarte ronde punt

1
1

1,45

Pigment liner etui 4+2 gratis

1

8,18

Zelf te kopen
NA uitleg lkr.

40/50
18/19
16
22
8
7,5
x(5-7€)
16
0/9,35
10
1,58
3,90
0,64

x
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Pritt stick 43g

1

1,59

Profileerpen/omkeerpen Conté

1

0,89

Rakel goud (ISCA)

1

5,08

Schetsboek Graduate A4 gebonden portret 130g 46vel harde kaft

1

5,48

Set 10 synthetische ronde penselen

1

5,79

Set 6 synthetische, platte penselen

1

5,00

Softgrip schaar 210mm blauw/groen links en rechtshandig

1

1,60

Tekenmap studio 32x45 met elastiek groen annonay

1

3,90

Top duo 2-gaats potloodslijper metaal

1

1,18

Vilt strook voor zachte en harde rakels (ISCA)

1

0,86

Vodden (oude kleding)

1

Westcott breekmes 18mm kunststof

1

Westcott vervangmessen 18mm 10st

1

0,66
0,96

Zwarte polo met logo

2

14

LAPTOP (3de, 4de, 5de, 6de en 7de): kans om aan te kopen op school.
Alle informatie vind je op : https://www.mskaroeselare.be/laptopproject-mska
Eigen laptop kan ook.
Adobe Creative Cloud (3de, 4de, 5de, 6de en 7de): Illustrator, Photoshop,
Indesign, Acrobat , …aan een voordelig jaartarief. Meer info op de website
en de bundel laptop (eerste week schooljaar).
GESCHAT JAARTOTAAL VOOR EEN NIEUWE LEERLING

x

942,86

35
243,21 / 263,56

977,86

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 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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