
 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

 

Specifieke kosten         2020-2021 
1ste jaar MW/STEM 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 85,00 

Onkosten PO 10,00 

Onkosten Techniek 25,00 

ICT-software 4,20 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Driedaagse 100,00 

Sportdag 25,55 

Studie uitstappen 30,00 

Film-toneel 38,00 

Solidariteitsproject 5,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 

  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
1ste jaar B 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 70,00 

Onkosten PO 10,00 

Onkosten Techniek 30,00 

ICT-software 6,40 

Turnmateriaal 11,00 

 

Pedagogische activiteiten 

Driedaagse 100,00 

Sportdag 25,55 

Studie uitstappen 30,00 

Film-toneel 38,00 

Solidariteitsproject 5,00 

Project 45,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst  

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
2de jaar B 

Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 60,00 

Onkosten PO 10,00 

Onkosten ZVO 90,00 

ICT-software 8,50 

Turnmateriaal 11,00 

 

Pedagogische activiteiten 

Leefsleuteldagen 108,00 

Sportdag 25,55 

Studie uitstappen 24,00 

Film-toneel 30,00 

Solidariteitsproject 5,00 

Project 45,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
 

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
2de jaar MW 

Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 90,00 

Onkosten PO 10,00 

Onkosten STV 50,00 

ICT-software 2,10 

Turnmateriaal 11,00 

 

Pedagogische activiteiten 

Leefsleuteldagen 108,00 

Sportdag 25,55 

Studie uitstappen 35,00 

Film-toneel 32,00 

Solidariteitsproject 5,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 

  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
2de jaar STEM 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 105,00 

ICT-software 2,10 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Leefsleuteldagen 108,00 

Sportdag 25,55 

Studie uitstappen 35,00 

Film-toneel 32,00 

Solidariteitsproject 5,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
3de jaar OR 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 85,00 

Onkosten BV 10,00 

ICT-software 25,60 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Sportdag 28,00 

Studie uitstappen 15,00 

Film-toneel 10,00 

Solidariteitsproject 5,00 

Project 95,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
3de jaar V 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 70,00 

Onkosten praktijkvakken 105,00 

Onkosten PO 10,00 

ICT-software 14,70 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Sportdag 28,00 

Studie uitstappen 15,00 

Film-toneel 10,00 

Solidariteitsproject 5,00 

Project 95,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
 De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
3de jaar S 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 95,00 

Onkosten IO 45,00 

Onkosten PO 10,00 

ICT-software 4,20 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Sportdag 28,00 

Studie uitstappen 35,00 

Film-toneel 25,00 

Solidariteitsproject 5,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
3de jaar T 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 75,00 

ICT-software 4,20 

Labo chemie grondstoffen-glasbraak 15,00 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Sportdag 28,00 

Studie uitstappen 25,00 

Film-toneel 25,00 

Solidariteitsproject 5,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
4de jaar OR 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 80,00 

ICT-software 25,60 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Parijs 135,00 

Sportdag 25,00 

Studie uitstappen 15,00 

Film-toneel 10,00 

Solidariteitsproject 5,00 

Project 95,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
4de jaar S 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 110,00 

Onkosten IO 30,00 

Onkosten PO 10,00 

ICT-software 4,20 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Parijs 135,00 

Sportdag 25,00 

Studie uitstappen 25,00 

Film-toneel 20,00 

Solidariteitsproject 5,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
  
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
4de jaar T 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 85,00 

ICT-software 4,20 

Labo chemie grondstoffen-glasbraak 15,00 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Parijs 135,00 

Sportdag 25,00 

Studie uitstappen 25,00 

Film-toneel 20,00 

Solidariteitsproject 5,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
4de jaar V 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 65,00 

Onkosten praktijkvakken 90,00 

Onkosten PO 10,00 

ICT-software 14,70 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Parijs 135,00 

Sportdag 25,00 

Studie uitstappen 15,00 

Film-toneel 10,00 

Solidariteitsproject 5,00 

Project 95,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
5de jaar 0 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 65,00 

ICT-software 29,90 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Sportdag 31,20 

Studie uitstappen 53,00 

Film-toneel 15,00 

Solidariteitsproject 8,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
5de jaar S 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 85,00 

Onkosten IO 15,00 

Onkosten NAT 10,00 

Onkosten PO 10,00 

ICT-software 6,40 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Sportdag 31,20 

Studie uitstappen 65,00 

Film-toneel 15,00 

Solidariteitsproject 5,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
  
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
5de jaar T 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 85,00 

Onkosten BIO 10,00 

ICT-software 6,40 

Labo chemie grondstoffen-glasbraak 15,00 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Sportdag 31,20 

Studie uitstappen 65,00 

Film-toneel 15,00 

Solidariteitsproject 5,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
5de jaar V 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 65,00 

Richting gebonden vakken 75,00 

ICT-software 8,40 

Turnmateriaal 11,00 

Zorguniform 85,00 

Stage 8,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Sportdag 31,20 

Studie uitstappen 35,00 

Film-toneel 15,00 

Solidariteitsproject 8,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
6de jaar 0 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 45,00 

ICT-software 27,80 

Turnmateriaal 11,00 

Stage 8,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Berlijn 510,00 

Studie uitstappen 35,00 

Film-toneel 15,00 

Solidariteitsproject 8,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
6de jaar S 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 90,00 

Onkosten IO 15,00 

Onkosten NAT 8,00 

Onkosten PO 5,00 

ICT-software 6,40 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Berlijn 510,00 

Studie uitstappen 25,00 

Film-toneel 15,00 

Solidariteitsproject 5,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
6de jaar T 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 80,00 

Onkosten BIO 8,00 

ICT-software 6,40 

Labo chemie grondstoffen-glasbraak 15,00 

Turnmateriaal 11,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Berlijn 510,00 

Studie uitstappen 25,00 

Film-toneel 15,00 

Solidariteitsproject 5,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
6de jaar V 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 55,00 

Richting gebonden vakken 75,00 

ICT-software 8,40 

Turnmateriaal 11,00 

Zorguniform 85,00 

Stage 8,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Berlijn 510,00 

Studie uitstappen 25,00 

Film-toneel 15,00 

Solidariteitsproject 8,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
7de jaar BS 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 45,00 

ICT-software 27,80 

Turnmateriaal 11,00 

Stage 8,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Studie uitstappen 55,00 

Film-toneel 15,00 

Solidariteitsproject 8,00 

Cultuurproject 40,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
7de jaar KZ 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 65,00 

Onkosten praktijkvakken 75,00 

Onkosten PO 10,00 

ICT-software 8,40 

Turnmateriaal 11,00 

Zorguniform 85,00 

Stage 8,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Studie uitstappen 30,00 

Film-toneel 15,00 

Solidariteitsproject 8,00 

Cultuurproject 40,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 
  

mailto:secretariaat@hhvm.be


 

Leerschool voor doeners 
Heilig Hart van Maria-instituut  KOBA Voorkempen VZW 

Oudaen 76.2, 2970 ’s-Gravenwezel   03 658 12 62  KBO 0430 907 058  secretariaat@hhvm.be  www.hhvm.be 

Specifieke kosten         2020-2021 
7de jaar TBZ 

 
Vakgebonden kosten        Richtprijs 

Begroting kopieën 65,00 

Onkosten praktijkvakken 75,00 

Onkosten PO 10,00 

ICT-software 8,40 

Turnmateriaal 11,00 

Zorguniform 85,00 

Stage 8,00 

 
Pedagogische activiteiten 

Studie uitstappen 30,00 

Film-toneel 15,00 

Solidariteitsproject 8,00 

Cultuurproject 40,00 

 
Algemene kosten 

Agenda + digitaal 8,00 

Kaft rapport 1,50 

Infrastructuur 3,75 

Smartschool 2,50 

Refter 1,50/week 

 
Handboeken 

Zie boekenlijst 
 

 
De kosten worden gespreid over 3 rekeningen per schooljaar: december, maart, juni. Voor meerdaagse reizen is er een 
aparte rekening. Bij financiële problemen mag u de school contacteren en wordt naar een oplossing gezocht, bv. gespreid 
betalen. 
 
De richtprijs is gebaseerd op vorig schooljaar en dient als richtinggevend beschouwd te worden omwille van veranderende 
prijzen van o.a. busvervoer, inkom e.a. 
Het vermelde aantal kopieën, is het concrete aantal van vorig schooljaar en kan schommelen. 
 
De interne dynamiek van onze school, veranderende inzichten in vakken en vakdidactiek, éénmalig bezoek aan theater of 
museum maken dat nooit volledig kan voorspeld worden welke activiteiten/benodigdheden voor dit schooljaar 
aangewezen zijn. 

mailto:secretariaat@hhvm.be

