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Beste ouders en leerling, 

 

Hieronder vind je de lijst van boeken én materialen (werkgerei, werkkledij, …) voor het komende 
schooljaar. Bovendien vind je een schatting van de kosten voor extra kopieën en didactische uitstappen 

zodat je een zo volledig mogelijk beeld krijgt van de kostprijs. Alle werkmaterialen kan je blijven 

gebruiken tot het 6e of 7e jaar op het TAL.  

 

We zijn er ons van bewust: dit  gaat om een aanzienlijk bedrag. Daar proberen we iets aan te doen. 

 

• Indien u dit wenst, kan de betaling van de facturen gespreid worden over een aantal maanden.  

• Bij financiële moeilijkheden kunnen we, samen met Stad Lokeren, op zoek gaan naar een 

oplossing.  

 

Neem hiervoor gerust contact op met de leerlingenbegeleiding of met Emilie Strobbe. Je kunt haar 

mailen op emilie.strobbe@gotalok.be 

 

Jouw vraag wordt in alle discretie behandeld.  

  

mailto:emilie.strobbe@gotalok.be
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Leermiddelen - 5e jaar Kantoor BSO 
 

Naam Prijs 

Engels: high five 2 at the office  € 23,86  
Nederlands: zakelijke communicatie nederlands 3de graad  € 26,08  
Frans: quartier couleurs 5  € 21,00  
BOB 50 deel 1  € 22,21  
PAV: Doel (5.1 Uitstap, 5.4 Shoah, 5.6 Zwart-wit)  € 22,05  

 
 

TAL agenda  € 6,30  
LO t-shirt  € 8,40  
Kopieerkosten (schatting) € 27,00  
Didactische uitstappen (schatting) € 100,00  
Levensbeschouwelijk vak RKG: Facet 5  € 18,90  
Huur boek: levensbeschouwelijk vak Islam  € 1,58  

 
 

 

  



5/6 Kantoor BSO  
 

  

Leermiddelen - 6e jaar Kantoor BSO 

 

Naam Prijs 

Cursus PAV: 180 pagina's  € 4,50  
Engels: High five 2 student's book (at the office)  € 23,86  
Cursus toegepaste economie: 120 pagina's  € 3,15  
Nederlands: zakelijke communicatie nederlands 3de graad  € 26,08  
BOB 50 deel 2  € 26,69  
Frans: Quartiers Couleurs 6  € 19,95  

  

TAL agenda  € 6,30  
LO t-shirt  € 8,40  
Kopieerkosten (schatting) € 27,00  
Didactische uitstappen (schatting) € 100,00  
Levensbeschouwelijk vak RKG: Facet 6  € 18,90  
Huur boek: levensbeschouwelijk vak Islam  € 1,58  

  
 

 


