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BUDGETNOTA voor de 3de graad VERZORGING

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: VERZORGING
5de- 6de leerjaar

Beschrijving

Aantal

Algemeen
Fotokopieën voorschot
Frans: Boek: Quartier Couleurs
Huur locker
Kosten administratie, smartschool, ….
LO: Huur sportaccommodatie en/of vervoer
LO: T-shirt
LO: Zwarte sportbroek (bv Decathlon)
Licenties: Office pakket
Waarborg sleutel locker
SODA traject
Materialen specifiek voor de richting
Blauwe tuniek
Creamateriaal verzorging
Decoratieve werkstukken ZOL
Dunschiller
Gekleurd papier blok

bestellen via
Iddink
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Zelf te kopen
NA uitleg lkr.

X(5-7€)
16
10
5,5

x

Grondstoffenkaart van 10 euro ongeveer 25 in één schooljaar
(eigen klaargemaakte maaltijd, snack €3 of hoofdschotel €4)
Huishoudkunde: Boek: Huishoudkunde in de welzijnssector
Keukenpet wit
Keukenvest
Kleefband
Kleurpotloden 12 stuks
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Opbergdoos Allibert 40x29x15
Ovenwant- en pannenlapset
P.O. materialen
Papierlijm
Papierschaar
Plakkaatverf (set basiskleuren)
Ringmap A4 formaat
Schilmes El. Herder
Snijplank 38x24
Tekenblok wit papier
Weegschaal Tefal
Witte broek
Witte tuniek
GESCHAT JAARTOTAAL VOOR EEN NIEUWE LEERLING
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300

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.
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
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F. Hoorelbeke
directeur
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