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BETALING VOORSCHOTFACTUUR schooljaar 2020 -2021  
 

 

                                  Ninove, 30 juni 2020 
Beste 
 
Met het nieuwe schooljaar in zicht, willen wij u informeren over de betaling van de 
schoolfactuur, het bestellen van de schoolboeken, en de praktische afspraken voor september 
2020. 
 
Wij bezorgen u de voorschotfactuur voor het nieuwe schooljaar ten bedrage van € 150.00 
Met dit bedrag betaalt u onder andere kopieën, een deel van de uitstappen, cursussen, 
leesboekje, …  
Opmerking: de schoolboeken horen hier niet bij. Deze koopt of huurt u via de externe 
firma Iddink (www.iddink.be). U gebruikt hierbij volgende schoolcode om in te loggen: 
4JJ2DCRP 
 
Gelieve te betalen voor 15 augustus 2020.  
 
Betalen kan met :  - overschrijving 
   - cash (alle dagen behalve op woensdag- en vrijdagnamiddag) 
Bij betalingsproblemen is gespreide betaling mogelijk. Gelieve in dit geval contact op te nemen 
met mevrouw Petra Van Damme onze econoom. (054/33 26 93, economaat@kaninove.be) 

 
Indien u recht heeft op een schoolkansenpas (kiesgelijkekansen.be/schoolkansenpas.be) of u 
wenst hier meer informatie over, contacteer dan zeker uw plaatselijk OCMW.  
 
Op de achterzijde van deze brief kan u een overzicht terugvinden van de te verwachten 
kosten en onze praktische afspraken op 1 september 2020. Deze bedragen zijn 
gebaseerd op de uitgaven van vorig schooljaar. De uiteindelijke prijs kan iets boven of onder 
dit bedrag uitkomen. 
  

Betaalgegevens overschrijving: 
Bedrag: 150.00 € 

Rekeningnummer: BE16 0682 0776 9074 
Mededeling: naam en klas van de leerling 
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Praktische afspraken op 1 september 2020. 
 

➢ Ben je nieuw als leerling? 
 

Dan verwachten we uw zoon/dochter op 1 september om 9.00u op de speelplaats voor de 
rondleiding. Vanaf 10.00u worden de klassen verdeeld en wordt het normale lessenrooster 
gevolgd.  
 
We nodigen u graag uit op de infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen op donderdag 17 
september 2020, om 19.00u in het schoolrestaurant.  

 
We hopen u dan te mogen verwelkomen.  
 

➢ Ben je niet meer nieuw als leerling? 
 
Dan word je om 11.00u op de speelplaats verwacht voor de verdeling van de klassen. 
Aansluitend wordt het normale lessenrooster gevolgd.  
 
 

  Schoolfactuur 

6 ASO Economie  Moderne Talen € 230,00 

 Economie Wetenschappen € 210,00 

 Economie - Wiskunde € 200,00 

 Humane Wetenschappen € 235,00 

 Latijn  Moderne Talen € 215,00 

 Latijn  Wetenschappen € 195,00 

 Latijn  Wiskunde € 195,00 

 Moderne Talen  Wetenschappen € 215,00 

 Wetenschappen  Wiskunde € 195,00 

   

6 TSO Handel € 205,00 

 Sociale en Technische Wetenschappen € 220,00 

   

6 KSO Vrije Beeldende Kunst € 185,00 

   

6 BSO Kantoor € 190,00 

 Verzorging € 195,00 

 
De stagepakken voor verzorging worden in bestelling geplaatst en betaald aan de 
verantwoordelijke leerkracht.  
 
De bijdrage voor de GWP dient nog apart betaald te worden. 
 
De afrekening van de totale schoolkosten wordt begin juni 2021 bezorgd. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
 
Helga Van der Elst 
Directeur GO! Atheneum Ninove 
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