5/6 Verzorging BSO
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.

5/6 Verzorging BSO
Leermiddelen - 5e jaar Verzorging BSO
Naam
Cursus opvoedkunde: 50 pagina's
Opvoedkunde: naslagwerk: omgaan met jonge en oudere zorgvrager
Frans: profils Soins & Services aux personnes Vaktaalleerwerkboek (incl. Pelckmans
Portaal)
Cursus verzorging: 250 pagina's

Prijs
€ 1,31
€ 28,51
€ 18,38
€ 6,56

Naslagwerk: indirecte zorg 3de graad

€ 24,83

Naslagwerk: verz. Technieken
PAV: Doel (5.1 Uitstap, 5.4 Shoah, 5.6 Zwart-wit)

€ 24,83

TAL agenda
LO t-shirt
Kopieerkosten (schatting)
Didactische uitstappen (schatting)
Levensbeschouwelijk vak RKG: Facet 5
Huur boek: levensbeschouwelijk vak Islam
Keukenjas - voorbindschort
2-delig medisch broekpak: vest
2-delig medisch broekpak: broek

€ 22,05
€ 6,30
€ 8,40
€ 27,00
€ 100,00
€ 18,90
€ 1,58
€ 13,40
€ 33,44
€ 39,64

5/6 Verzorging BSO
Leermiddelen - 6e jaar Verzorging BSO
Naam
Cursus PAV: 180 pagina's
Cursus opvoedkunde: 170 pagina's
Indirecte zorg naslagwerk 3de graad (enkel nieuwe lln)
Naslagwerk omgaan met jonge en oudere zorgvrager (enkel nieuwe lln)
Naslagwerk: zorgwijzer: observeren en herkennen van aandoeningen

Prijs
€ 4,73
€ 4,46
€ 24,83
€ 28,51
€ 24,83

Naslagwerk: verz. Technieken (enkel nieuwe lln)

€ 24,83

Verzorging: cursus: 400 pagina's
Frans: profils Soins & Services aux personnes Vaktaalleerwerkboek (incl. Pelckmans
Portaal)

€ 10,50

Expressie: cursus: 150 pagina's

€ 3,94

€ 18,38

TAL agenda
LO t-shirt
Kopieerkosten (schatting)
Didactische uitstappen (schatting)
Levensbeschouwelijk vak RKG: Facet 6
Huur boek: levensbeschouwelijk vak Islam

€ 6,30
€ 8,40
€ 27,00
€ 100,00
€ 18,90
€ 1,58

Keukenjas - voorbindschort
2-delig medisch broekpak: vest (enkel nieuwe lln)
2-delig medisch broekpak: broek (enkel nieuw lln)

€ 13,40
€ 33,44
€ 39,64

