
AANKOOP SCHOOL- EN WERKMATERIAAL 

SCHOOLJAAR 2020-2021 

ALLE LEERLINGEN 

Turnkledij 
Alle leerlingen dragen een T-shirt van de school voor de LO-les.  
Het T-shirt kost 8,50 euro en is te verkrijgen in de schoolwinkel. (*) 

Kopiekaart 
Volgende kopiekaarten zijn te verkrijgen in de schoolwinkel (*) 

• kaart van 2,50 euro voor 100 clicks
• kaart van 12,50 euro voor 500 clicks

Opbergkastje 
De opbergkastjes kunnen vanaf 10 september online aangevraagd. De leerlingen worden hiervan via mail op 
de hoogte gebracht. Er wordt 15 euro huur gevraagd.  

Voor alle leerlingen van 5/6BDA, 7BOD, 7SOD, 7BRD, 7SRD is een opbergkastje verplicht, dit wordt 
automatisch verrekend met de schoolrekening. 
Er wordt 15 euro huur gevraagd. 

SCHETSBOEK 

Schetsboek 'VISO' kost 7,50 euro. 
Dit schetsboek dient door de leerlingen van volgende klassen aangekocht te worden: 

• 7BGV
• 7SGZ
• 5TMM

• 6TMM
• 7SWM

Leerlingen drukken, afwerking en zeefdruk 

De leerlingen die tijdens hun opleiding drukken, afwerking of zeefdruk praktijk krijgen, hebben de volgende 
werkmaterialen nodig.  

3/4BDV, 3/4TGM, 3/4TGC 
• werkvest
• handschoenen

5/6TPM, 6TGC, 7BZI, 7SGZ 
• werkvest
• handschoenen
• loupe

5/6BDA, 7BOD, 7SOD 
• werkvest
• handschoenen
• loupe
• veiligheidsschoenen
• huur van kast

7BRD, 7SRD 
• werkvest
• veiligheidsschoenen
• huur van kast
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Dit materiaal kan tot het einde van de eerste volledige schoolweek in de schoolwinkel (*) aangekocht 
worden. Bij aankoop in de schoolwinkel krijgt de leerling een aankoopbewijs.  
Wanneer je de werkvest, handschoenen en loupe niet via school wenst aan te kopen moeten ze voldoen aan 
onderstaande beschrijving. 
 
Werkvest 
 Eigenschappen:  zandkleur 
   sluiting met drukknopen 
   maten: 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 60, 64 
   prijs via schoolwinkel: 30 euro 
 
 Bepalen maat: 

Wanneer de leerling in de schoolwinkel 
aankomt moet hij of zij op de hoogte zijn van zijn of haar pasmaat.  
Dit kan bepaald worden door de borstomtrek te meten, 4cm bijtellen en dat dan 
delen door 2. Het resultaat is de MAAT van de vest. 

 Bijvoorbeeld:   
- u meet een borstomtrek op het lichaam van 122 cm 
- daar telt u 4 cm bij = 126 cm 

  - dit deelt u door 2 = 63cm 
  - dus die persoon heeft maat 64 (altijd afronden naar boven) van vest. 

   Maattabel: 

 
 
Handschoenen 
 Eigenschappen:  eenmalig gebruik, chirurgische handschoenen 
    prijs via schoolwinkel (*): 7,50 euro per doos van 100 
 
Loupe 
 Eigenschappen:   vouwloupe 
    vergrotingsfactor +/- x8 
    prijs via schoolwinkel (*): 10 euro 
 
Veiligheidsschoenen 
 Eigenschappen: veiligheidsnorm minimaal S1 
 
 
 
SCHOOLWINKEL (*) 

De schoolwinkel ligt aan de ingang van de drukkerij onder de overdekte speelplaats.  
 
Tijdens het schooljaar is de schoolwinkel open tijdens: 
  -    de ochtendrecreatie (van 8.25u tot 8.35u) 
  -    de voormiddagrecreatie (van 10.20u tot 10.35u) 
  -    tot en met 14 september tijdens de middagpauze (van 12.45u tot 13.15u) 
 

 

 

 
  




