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Geachte ouders 

Beste leerlingen 

We brengen jullie een aantal punten onder de aandacht met betrekking tot het schooljaar 2021-2022. 

1) Infoavond voor de nieuwe leerlingen 

Deze gaat door op vrijdag 27 augustus om 19u. Op die avond krijgen jullie meer informatie over 

de school, pedagogisch project,... en brengen we een aantal administratieve zaken in orde. Breng zeker 

de identiteitskaart van uw zoon/dochter mee, voor de eerstejaars “het attest basisonderwijs”, je laatste 

rapport alsook bijzondere attesten met betrekking tot je gezondheidstoestand en/of leerstoornissen. 

2) Boeken en schoolmateriaal 

Alle boeken en schoolmateriaal voor volgend schooljaar, kan je aankopen via de firma Studieshop.be. 

Op onze website (inschrijvingen & info > schoolkosten > handleiding studieshop) vind je de handleiding 

hiervan. Vanaf 21 juni 2021 kan je bestellen, doe dit zeker vóór 15 juli zodat je op 1 september goed 

kan starten. Uiteraard staat het jullie vrij om de correcte schoolboeken (let op ISBN-nummer) en 

materiaal via een andere leverancier te bestellen.  

3) Schoolkosten 

 Plant-, dier-, milieutechnieken 
Plant, dier en milieu 

Biotechnieken 
Biotechnische wetenschappen 

Agenda € 6 € 6 

Cursusblok € 2 € 2 

Labojas / € 19 

Werk pull / Werk T-shirt € 13 / € 5 / 

Turnkledij € 14 € 14 

Huur werkmateriaal/labomateriaal € 5 € 5 

Huur locker € 10 € 10 

http://www.tuinbouwschool.be/
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Deze artikelen worden in de eerste week van september uitgedeeld en achteraf aangerekend via de 

schoolrekening. Ook de kosten van kopieën en uitstappen zullen via deze weg worden betaald. 

Volgende artikelen zijn ook verplicht op school en kan u aankopen in een winkel naar keuze: laarzen*, 

donkergroene werkbroek*, werkschoenen* en nummersloten voor de lockers. 

* niet aan te kopen voor de leerlingen van de richtingen biotechnische wetenschappen en biotechnieken 

4) Schoolbus 

Alle informatie met betrekking tot de schoolbus vinden jullie op onze website 

www.tuinbouwschool.be/schoolbus. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Willem Van Schuerbeeck  

Directeur 
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