
Verzorging AF/BSO  
5e jaar 

  

 

 

Beste ouders en leerling, 

 

Hieronder vind je de lijst van boeken én materialen (werkgerei, werkkledij, …) voor het komende 
schooljaar. Alle materialen kan je blijven gebruiken tot het 6e of 7e jaar op het TAL.  

 

 Materialen (werkkledij, werkgerei, …) komen op factuur.  

 De boeken geven we op 2 of 3 september 2021 mee met de leerlingen, die worden wel meteen 

afgerekend. 

 

Afhankelijk van je keuze voor levensbeschouwing: NC Zedenleer, Islam of RK Godsdienst, kan je een 

bijkomende vraag tot aankoop krijgen. 

 

Wil u graag betalen via domiciliëring? Wil u de betaling nog iets meer spreiden?  

Neem gerust contact op met Emilie Strobbe. Je kunt haar mailen op emilie.strobbe@gotalok.be 

 

 

Boeken en basispakket voor elke leerling op het TAL PRIJS 

Indirecte zorg naslagwerk 3de graad 22,95 

LO t-shirt 8 

Naslagwerk omgaan met jonge en oudere zorgvrager 26,35 

Naslagwerk: verz.technieken 22,95 

TAL-agenda 6 

TAL-map 4 

Zorgwerkwijzer 1 12,65 

Zorgwerkwijzer 2 12,65 

Eindtotaal 115,55 

 

 

Werkkledij – gaat 4 à 5 jaar mee PRIJS 

2-delig medisch broekpak: vest 43 

2-delig medisch broekpak: broek 36 

Keukenjas - voorbindschort 11 

T-shirt voor stage (kiwigroen + logo van de school) 

(2 per lln door blokstage) (https://www.7-days.be/damespolo-60-was-k-

p1621503-20459000.html#color=41) - nog te bespreken op 

stageoverleg 0 

Eindtotaal 90 

 

mailto:emilie.strobbe@gotalok.be


Verzorging AF/BSO  
6e jaar 

  

 

 

Beste ouders en leerling, 

 

Hieronder vind je de lijst van boeken én materialen (werkgerei, werkkledij, …) voor het komende 
schooljaar. Alle materialen kan je blijven gebruiken tot het 6e of 7e jaar op het TAL.  

 

 Materialen (werkkledij, werkgerei, …) komen op factuur.  

 De boeken geven we op 2 of 3 september 2021 mee met de leerlingen, die worden wel meteen 

afgerekend. 

 

Afhankelijk van je keuze voor levensbeschouwing: NC Zedenleer, Islam of RK Godsdienst, kan je een 

bijkomende vraag tot aankoop krijgen. 

 

Wil u graag betalen via domiciliëring? Wil u de betaling nog iets meer spreiden?  

Neem gerust contact op met Emilie Strobbe. Je kunt haar mailen op emilie.strobbe@gotalok.be 

 

 

Boeken en basispakket voor elke leerling op het TAL PRIJS 

Indirecte zorg naslagwerk 3de graad 22,95 

LO t-shirt 8 

Naslagwerk omgaan met jonge en oudere zorgvrager 26,35 

Naslagwerk: verz.technieken 22,95 

TAL-agenda 6 

TAL-map 4 

Zorgwerkwijzer 2 12,65 

Zorgwerkwijzer 4 12,65 

Eindtotaal 115,55 

 

Werkkledij – gaat 4 à 5 jaar mee PRIJS 

2-delig medisch broekpak: vest 43 

2-delig medisch broekpak: broek 36 

Keukenjas - voorbindschort 11 

T-shirt voor stage (kiwigroen + logo van de school) 

(2 per lln door blokstage) (https://www.7-days.be/damespolo-60-was-k-

p1621503-20459000.html#color=41) - nog te bespreken op 

stageoverleg 0 

Eindtotaal 90 
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