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Afhalen studiemateriaal

‣ Als je meerdere kinderen hebt op onze school, dan kies je één van de twee afhaaldagen uit waarop je alle 
schoolmaterialen voor alle kinderen kan meenemen.  

‣ Komt één van uw kinderen bij ons naar het eerste jaar, dan kies je er best voor om op de afhaaldag voor de 
eerstejaars te komen. De eerstejaars worden nl. verwelkomd en wegwijs gemaakt door hun klastitularis en dat 
gebeurt alleen maar op die dag.

‣ Op de afhaaldagen is er parkeergelegenheid op de speelplaats van de school.

Om de betaling van het studiemateriaal makkelijk te laten 
verlopen, beschikken we tijdens de dagen van de 
boekenverkoop over Bancontact en Payconiq.>>

‣ Alle leerlingen moeten hun boekenpakket op school komen ophalen, al dan niet 
samen met (een van) de ouders of de voogd. 

‣ We voorzien hiervoor twee afhaaldagen. Meer informatie over die dagen vind je op de 
volgende pagina. 

‣ Als je verhinderd bent om op één van de twee afhaaldagen langs te komen, gelieve 
dan contact op te nemen met de school. We voorzien dan een ander moment waarop 
je als ouder en als leerling instructies kan krijgen om goed te kunnen starten.

Contact


‣ mail 
info@sjsp.be 

‣ telefoon 
050 41 79 91

Afhaaldagen

Meerdere kinderen

Parkeergelegenheid
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Budget & aankopen

‣ De exacte prĳs van het boekenpakket kunnen we nog niet meedelen omdat sommige werkboeken/apps nog moeten 
geleverd worden. Na 15 augustus mag u opnieuw een schrijven verwachten met de correcte prijzen. 

‣ Bij de boekenfactuur vragen we ook 10 euro borg voor de sleutel van het opbergkluisje van de iPad op school. 
(Bij afgifte van de sleutel op het einde van het schooljaar, krijg je deze borg terug via de laatste schoolrekening). 

‣ Tijdens de eerste lesweek vernemen de leerlingen welke schriften en mappen ze nodig hebben. Het heeft dus weinig zin 
om dit schoolmateriaal vooraf aan te kopen. Er kan ook veel materiaal van het voorbije jaar opnieuw gebruikt worden.

mailto:info@demare.be
mailto:info@demare.be


 

Uitzondering 
Leerlingen uit de vrije basisscholen 
van Blankenberge, Wenduine en 
Nieuwmunster moeten hun getuig-
schrift NIET meebrengen.

Meenemen en afgeven aan de klastitularis (indien nog niet afgegeven bij inschrijving)


‣ het getuigschrift van basisonderwijs van uw kind; 

‣ een duidelijk leesbare kopie van de identiteitskaart van de leerling  
(voor- en keerzijde samen op één blad gekopieerd);  

‣ een kopie van je schoolrapport; 

‣  de BASO-fiche (deel 1 en deel 2).

> > > > > > > > > > >

Programma


‣ Om wachtrijen en drukte te vermijden, verdelen we de leerlingen over de dag, volgens de beginletter van de 
familienaam. Mogen we vragen om deze richtlijn zoveel als mogelijk te volgen? 

‣ 09.00 u. - 10.00 u.  -  A t.e.m. Da 

‣ 10.00 u. - 11.00 u.  -  De t.e.m. L 

‣ 14.00 u. - 15.00 u.  -  M t.e.m. T 

‣ 15.00 u. - 16.00 u.  -  U t.e.m. Z 

‣ Je start er met de eerste kennismaking met je titularis, de leerlingenbegeleider en de directeur, meneer Rudi Boydens. 

‣ Na de kennismaking, waarin je de nodige uitleg krijgt om vlot het nieuwe schooljaar vlot te starten, helpen we je stap 
voor stap om de iPad in gebruik te nemen.

Tip 

Het is goed om voor dit eerste 
contactmoment ruim tijd uit te 
trekken (reken zeker op een uur).

Nieuwe leerlingen nemen dit mee en geven het af aan het onthaal (indien nog niet afgegeven bij inschrijving)


‣ een duidelijk leesbare kopie van de identiteitskaart van de leerling (voor- en keerzijde samen op één blad gekopieerd);  

‣ een kopie van je laatste schoolrapport; 

‣ bij inschrijving voor Se-n-Se: een kopie van je diploma secundair onderwĳs.
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1ste jaar

Afhalen studiemateriaal

2de-7de jaar

woensdag 29 augustus
09.00 u. - 11.00 u.  en 14.00 u. - 16.00 u.

dinsdag 28 augustus
09.15 u. - 12.00 u. en 13.30 u. tot 17.00 u.

Voor àlle leerlingen van 1 tot 7 wordt op het afhaalmoment 

ook de iPad meegegeven en geïnstalleerd. 

Meer info over de iPad vind je op de volgende pagina.



 

‣ Leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 een iPad huurden en dit toestel tijdens de vakantie bijhouden, bieden 
zich op de afhaaldag aan met de iPad en het betalingsbewijs van de waarborg. 

‣ Leerlingen die hun huurtoestel eind juni 2018 indienden, kunnen een iPad ophalen op de afhaaldag, indien ze 
opnieuw in het huursysteem stappen. 

‣ Wie een eigen iPad heeft, brengt die mee naar school op de afhaaldag. 

‣ Wie een iPad koopt via de school, krijgt die mee naar huis na betaling van het aankoopbedrag. 

‣ Wie een iPad huurt via de school, krijgt die ook mee op de afhaaldag, na betaling van de eerste schijf van de vier 
schijven van dit schooljaar. Elke schijf bedraagt 45 euro. De andere drie schijven zullen worden verrekend via de 
schoolrekening.

‣ Zorg er bij de aankoop van een iPadhoes voor dat de vier hoeken van je iPad en de 
glasplaat (het scherm) beschermd zijn. 

‣ Met een STM DUX hoes (op school aangeboden voor 40 euro) voorkom je schade. We 
bevelen de aankoop dan ook zeer sterk aan. 

‣ Huur je je iPad via de school, dan zit die iPad al in een STM DUX hoes en hoef je die niet 
meer aan te kopen.

Aanrader

een stevige  

hoes voor je iPad
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Beschermhoes

De iPad
Eigen toestel - nieuw - huren

Up-to-date

‣ Leerlingen die een eigen nieuwe iPad meebrengen (dus niet aangekocht via de school) zorgen ervoor dat die 
up-to-date is en gewist werd naar fabrieksinstellingen. 
De iPad up-to-date maken doe je via Instellingen - Algemeen - Software-update.  
De iPad wissen naar fabrieksinstellingen doe je via Instellingen - Algemeen - Stel opnieuw in - Wis alle inhoud en instellingen  

(= Hello-scherm). 

‣ Leerlingen die reeds over een iPad beschikken van vorig schooljaar, brengen hun iPad mee op de afhaaldag en 
zorgen ervoor dat die up-to-date is.  
De iPad up-to-date maken doe je via Instellingen - Algemeen - Software-update. 

‣ iPads die worden beheerd door Zuludesk, zullen niet moeten worden gewist. 
Je vindt dit via Instellingen; linksboven staat dan: 'De iPad wordt beheerd.' 

‣ Alle andere iPads zullen wel moeten worden gewist. Houd er ook rekening mee dat dit enige tijd in beslag kan 
nemen en zorg ervoor dat je back-ups hebt van je foto’s, documenten …



 

Om de eerste schooldag zo vlot mogelijk te laten verlopen, word je op maandag 3 
september om 10.00 u. op school verwacht voor een warm en verzorgd onthaal. Op 
dat ogenblik zijn enkel en alleen de leerlingen die nieuw zijn op school aanwezig. De 
leerlingen van de hogere jaren verwachten we later. 

Je brengt de hele dag door met je klastitularis die je het reilen en zeilen op school leert 
kennen.

We verwachten alle nieuwe leerlingen vanaf het tweede t.e.m. het zevende jaar om 
9.30 u. op school.  

Jullie maken samen met enkele leerlingen van de leerlingenraad een wandeling door de 
gebouwen en bezoeken de verschillende vaklokalen. Hierbij zal telkens de nodige 
uitleg gegeven worden en krijg je uiteraard antwoord op al je vragen. 

Van 10.00 u. tot 11.20 u. krijgen jullie een introductie op de iPad. Vanaf 11.20 u. neemt 
de klastitularis jullie mee naar de klas. Van 12.10 u. tot 13.15 u. is er middagpauze en 
kan je op school eten.

De leerlingen van het 2de tot en met het 7de jaar (die nièt nieuw zijn op de school) 
worden om 11.20 u. op school verwacht.  

De titularis brengt je naar je lokaal waar je alle informatie krijgt voor het nieuwe 
schooljaar: voorlopig lessenrooster, schoolreglement ...

We slaan de schoolboeken en apps weer open op maandag 3 september 2018. 
We verwachten jullie op volgende tijdstippen:

Aanwezig


‣ 10.00 u. 

Meebrengen


‣ iPad 

‣ schrijfgerei 

‣ kladschrift
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De eerste schooldag

1ste jaar

2-7 nieuwe leerlingen

2-7 niet-nieuwe leerlingen

Aanwezig


‣ 9.30 u. 

Meebrengen


‣ iPad 

‣ schrijfgerei 

‣ kladschrift

Aanwezig


‣ 11.20 u. 

Meebrengen


‣ iPad 

‣ schrijfgerei 

‣ kladschrift



 

In de zomervakantie is ons schoolsecretariaat open t.e.m. vrijdag 6 juli en opnieuw vanaf 

donderdag 16 augustus, van 09.00 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17.30 u.

Alle leerlingen kunnen begeleide avondstudie volgen op maandag, dinsdag en donderdag. Wie een 
achtste lesuur heeft, volgt die dag geen avondstudie. Op vrijdag is er geen avondstudie. 

De avondstudie van de eerste graad vindt plaats in de studiezaal - van 16.10 u. tot 17.15 u. - 

onder begeleiding van leerkrachten, die de leerlingen begeleiden bij het (leren) leren. 
Dit wordt kort toegelicht op de introductieavond voor het 1ste en 2de jaar op 10 september. 
Leerlingen van de tweede en de derde graad aso en tso kunnen ook studieondersteuning op maat 

krijgen in het project Zorg2/Zorg3, van 16.10 u. tot 17.30 u. Op donderdag 7 september is er om 
19.00 u. een toelichting om de precieze inhoud van dit project te leren kennen. 
De leerlingen van het bso studeren in de huiswerkklas, van 16.10 u. tot 17.10 u.

07.45 u. schoolpoort open 
08.33 u. eerste belsignaal (= leerlingen moeten op school zijn)
08.35 u. eerste lesuur 
09.25 u. tweede lesuur 
10.15 u pauze (en klasorde) 
10.30 u. derde lesuur
11.20 u. vierde lesuur

12.10 u. middagpauze

13.13 u. eerste belsignaal  (= leerlingen moet op school zijn)
13.15 u. vijfde lesuur
14.05 u. zesde lesuur
14.55 u. pauze (en klasorde)
15.10 u. zevende lesuur
16.00 u. einde van de lessen of start achtste lesuur
16.50 u. einde achtste lesuur

16.10 u. begin avondstudie / huiswerkklas / Zorg2 / Zorg3 
17.10 u. einde avondstudie / huiswerkklas
17.25 u. einde Zorg2 / Zorg3

Ons schoolreglement en de kalender met vermelding van onder meer de vrije dagen en de 

schoolvakanties, de data van examens en maandrapporten ... ontvang je binnenkort in 
gedigitaliseerde vorm en zullen ook te raadplegen zijn op onze website www.sjsp.be. 
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Algemeen

School open

Avondstudie

Studiebegeleiding

Schooluren

Schoolreglement 
& kalender

Beslissings-

formulieren

Niet-nieuwe leerlingen die hun beslissingsformulier nog niet indienden op of net na het 
oudercontact, doen dit zo vlug mogelijk. Dit is echt noodzakelijk voor de klassenindeling.

http://www.sjsp.be
http://www.sjsp.be
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Voor de lessen lichamelijke opvoeding kan je een T-shirt met schoollogo (8 euro) kopen tijdens de 
afhaaldagen. Tijdens het schooljaar kan je hiervoor in het schoolwinkeltje terecht. Buiten de school 

kun je je een donkerkleurig sportbroekje (short) aanschaffen. 

Voor de zwemlessen is het geen overbodige luxe om over een zwembrilletje te beschikken (zout 
water). Omwille van de hygiëne vragen we ook om een zwembroek te dragen in plaats van een 

zwemshort. De meisjes dragen een badpak of sportieve bikini.

Wie met de fiets naar school komt, stalt die tijdens de lesuren in de fietsenkelder. Nieuwe leerlingen 
controleren even of de achterrem het nog doet, want die trek je best dicht wanneer je met je fiets aan 
de hand langs de fietsenhelling afdaalt. De fietsen moeten gesloten worden.

De aanvraagformulieren voor tram-, trein- of busabonnement bekom je bij De Lijn (tram en bus) of bij 

de NMBS (trein). Voor informatie over tram of bus kun je ook bellen naar De LijnInfo (070 220 200), of 
mailen naar abonnementen@delijn.be. Meer informatie vind je ook op www.delijn.be.

Wie ‘s middags voor een lekkere en gezonde warme maaltijd kiest, kan in het schoolrestaurant 

terecht. Je kan er à la carte eten en je kan ook kiezen voor verse soep en salad bar met warme en 
koude groenten. Of je kunt een vers belegd broodjes bestellen. Alle bestellingen gebeuren via onze 
resto-app. 

Maaltijden

Turn- &

zwempak

Fietsen- 

stalling

Abonnement

trein-tram-bus

Algemeen

We geven jaarlijks de tip (zeker aan de eerstejaars) om géén schoolmateriaal aan te kopen voor de 

start van het schooljaar, maar om te wachten tot ze op de boekenverkoop een lijst met noodzakelijk 
materiaal hebben gekregen. 

Dit jaar organiseert SamenSterker voor de tweede keer een groepsaankoop schoolgerief. Wie op 
die manier het noodzakelijke materiaal wil aankopen, moet de bestelling en betaling al voor 31 juli 
doen. Dat doe je door een account aan te maken en de bestelling te doen via hun website:

https://www.samensterker.be/west-vlaanderen/groepsacties/schoolgerief-2018/inschrijven/
a94dbca816ac46dfee82f6ae6f46c5d2 

Om te weten wat je voor het eerste jaar allemaal zult nodig hebben, kan je de materiaallĳst op de 
volgende pagina gebruiken. Leerlingen van het 2de t.e.m. het 7de jaar kunnen al inschatten welk 

materiaal ze nog nodig hebben. 
Het bestelde materiaal zal op woensdag 29 augustus in het schoolrestaurant geleverd worden.

School-
materiaal

https://www.samensterker.be/west-vlaanderen/groepsacties/schoolgerief-2018/inschrijven/a94dbca816ac46dfee82f6ae6f46c5d2
https://www.samensterker.be/west-vlaanderen/groepsacties/schoolgerief-2018/inschrijven/a94dbca816ac46dfee82f6ae6f46c5d2
https://www.samensterker.be/west-vlaanderen/groepsacties/schoolgerief-2018/inschrijven/a94dbca816ac46dfee82f6ae6f46c5d2
https://www.samensterker.be/west-vlaanderen/groepsacties/schoolgerief-2018/inschrijven/a94dbca816ac46dfee82f6ae6f46c5d2
mailto:abonnementen@delijn.be
http://www.delijn.be
mailto:abonnementen@delijn.be
http://www.delijn.be


 Materiaallijst 1ste jaar

1B 
rode, groene, zwarte en rode balpen of vulpen  
(en reserve) 
een gewoon potlood (N° 2) 

een gom 
een potloodslijper, met reservoir 

markeerstiften (geel, roze, groen, blauw)  
een schaar(tje) 
een lijmstift (geen vloeibare lijm) 

correctieroller
drie gewone ringmappen (25 mm) 
(bij voorkeur in verschillende kleuren) 

versterkingsringen 
een passer 
een geodriehoek 

een lat van 30 cm 
twee schriften A4, 60 blz., geruit 

een schrift A4, 36 blz., commercieel geruit 
een schriften A5, met nietjes, geen ringen 
een cursusblok, commercieel geruit 

een etui

1A 
rode, groene, zwarte en rode balpen of vulpen  
(en reserve) 
een gewoon potlood (N° 2) 

een gom 
kleurpotloden 

een potloodslijper, met reservoir 
markeerstiften (geel, oranje, roze, groen, blauw)  
stiften 

een schaar(tje) 
een lijmstift (geen vloeibare lijm) 
correctieroller 

drie gewone ringmappen (25 mm), vier als je Latijn koos  
(bij voorkeur in verschillende kleuren) 
versterkingsringen 

een passer 
een geodriehoek 

een lat van 30 cm 
twee schriften A4, 60 blz., geruit 
een schrift A4, 36 blz., commercieel geruit 

drie schriften A4 of A5 om voorbereidingen in te maken 
een cursusblok, commercieel geruit 
een etui

Voor mensen die schoolmateriaal willen bestellen via de groepsaankoop (zie laatste pagina’s), lijsten we hieronder even 
op wat elk jaar op de materiaallijst staat voor de leerlingen van 1A en 1B.  
Het is niet de bedoeling dat je alles nieuw koopt! Heel wat zaken zul je zeker thuis al vinden!  
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Onderwijscheques en studietoelage

Aanvraag

studietoelage


Wie vorig jaar al een schooltoelage ontving, krijgt automatisch een nieuw aanvraagformulier 
thuisbezorgd door de Dienst voor Studietoelagen. 
Wie voor het eerst een studietoelage aanvraagt, kan vanaf 1 september een blanco 

aanvraagformulier bekomen op het onthaal van de school. Alle eerstejaars krijgen dit formulier 
sowieso mee bij hun boekenpakket. De toelage kan ook digitaal aangevraagd worden via 

onderstaande website. Vanaf 16 augustus kan je bij het Sociaal Huis terecht als je daar hulp bij 
wenst. 

Gaat u bij het Sociaal Huis langs voor de aanvraag van de studietoelage, dan neemt u best deze 

documenten mee: 

‣ uw identiteitskaart; 

‣ Het nummer van je bankrekening en eventueel aanvullend, indien van toepassing: 

‣ Enkele bankrekeninguittreksels (daterend van 2 jaar vroeger dan het aanvraagjaar) als je alimentatiegeld 
ontvangt; 

‣ het huurcontract van het studentenkot of studentenkamer; 

‣ een attest van het internaat waar je kind verblijft; 

‣ een kopie van het bewijs dat je kind in het buitenland studeert; 

‣ een geldend bewijs van ziekte- en invaliditeitsuitkering.

Belangrĳk 

De aanvraag is - op de post-

zegel na - volledig kosteloos en 

elk gezin heeft er recht op. Denk 

niet te vlug er geen aanspraak 

op te kunnen maken en dien de 
aanvraag hoe dan ook in.

Verdere info 
www.studietoelagen.be 

OF 
gratis nummer 1700

Het aantal cheques is beperkt 
per onderwijsgraad:

AANTAL 
CHEQUES

WAARDE  
1 CHEQUE

TOTALE 
WAARDE

TUSSENKOMST 
BETROKKENE

TUSSENKOMST 
STAD

KLEUTERONDERWIJS 4 10 euro 40 euro 8 euro 32 euro

BASISONDERWIJS 6 10 euro 60 euro 12 euro 48 euro

1e GRAAD SEC. ONDERWIJS 10 10 euro 100 euro 20 euro 80 euro

2/3e GRAAD SEC. ONDERWIJS 12 10 euro 120 euro 24 euro 96 euro

Ook voor het volgende schooljaar reikt het gemeentebestuur van Blankenberge in overleg met 

onze school onderwijscheques uit. Dit is een betaalsysteem waarop gezinnen met een laag 
inkomen een beroep kunnen doen. De cheques kunnen gebruikt worden om allerlei 
onderwĳskosten aan de school te betalen. De cheques zijn op naam en gedurende het hele 

schooljaar geldig. 

De ouder(s) bij wie het schoolgaande kind gedomicilieerd is, kunnen de cheques aankopen, op 
voorwaarde dat: 

‣ zij ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar vòòr de toekenning 
ervan ten minste 3 jaar ingeschreven waren; 

‣ een van de inwonende leden van het gezin van de aanvrager recht heeft op een verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds. 

Een cheque is 10,00 euro waard en cheques kunnen tussen 1 juni 2018 en 31 mei 2019 
afgehaald worden in het Sociaal Huis. Je krijgt deze onmiddellijk mee, mits contante betaling van 
2,00 euro per stuk. Het stadsbestuur betaalt de overige 8,00 euro. 

Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van de nodige bewĳsstukken, namelijk: 

‣ attest verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds; 

‣ inschrijvingsbewijs onderwijsinstelling.  

Het bewijs van inschrijving aan onze school kan op eenvoudige aanvraag op het onthaal van de 
school verkregen worden (050 41 79 91) of via e-mail: alain.popelier@sjsp.be oor verdere 

inlichtingen kan je terecht bij het Sociaal Huis.

Onderwijs-

cheques


Ook andere gemeentes reiken 
dergelijke cheques uit. We 
verzamelen alle info op onze 
website www.sjsp.be 
(Mijn school - Organisatie - 
Financieel).

Sociaal Huis Blankenberge 
Kerkstraat 155 
8370 Blankenberge 
050 43 12 43 
www.sociaalhuisblankenberge.be 
info@sociaalhuisblankenberge.be 

Openingsuren: 
Elke werkdag van 8.30 u. tot 
12.00 u. en op donderdag 
ook van 13.30 u. tot 16.00 u.

mailto:alain.popelier@sjsp.be
http://www.sjsp.be
http://www.sociaalhuisblankenberge.be
mailto:info@sociaalhuisblankenberge.be
http://www.sjsp.be
http://www.sociaalhuisblankenberge.be
mailto:info@sociaalhuisblankenberge.be
http://www.studietoelagen.be
http://www.studietoelagen.be
mailto:alain.popelier@sjsp.be


concreet	 98,87 euro 
klassiek	 179,62 euro 
verkennend	 157,62 euro

1ste jaar

Richtprijzen
We geven u hier de richtprijzen voor de hand- en werkboeken en het digitale lesmateriaal, per jaar en per klas. 
Zo weet u ongeveer welk bedrag u bij het afhalen van de boeken zal moeten betalen.
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concreet	 111,47 euro 
klassiek	 189,37 euro 
verkennend	 167,37 euro

2de jaar

economie	 161,28 euro 
humane wetenschappen	 138,28 euro 
Latijn	 138,28 euro 
Latijn & stem	 138,28 euro	
ondernemen & communicatie	 158,50 euro 
ondernemen & it	 145,00 euro 
office & retail	 218,35 euro 
wetenschappen	 139,60 euro 
wetenschappen & stem	 139,60 euro

3de jaar

economie	 166,76 euro 
humane wetenschappen	 143,26 euro 
Latijn	 143,93 euro 
Latijn & stem	 143,93 euro 
ondernemen & communicatie	 147,75 euro 
ondernemen & it	 107,55 euro 
office & retail	 148,95 euro 
wetenschappen	 139,30 euro 
wetenschappen & stem	 139,30 euro

4de jaar

accountancy & it	  270,77 euro 
economie - moderne talen	  221,15 euro 
economie - wetenschappen	  219,79 euro 
humane wetenschappen	  147,15 euro 
it & netwerken	  127,27 euro 
Latijn - moderne talen	  186,32 euro 
Latijn - wetenschappen	  152,49 euro 
marketing & ondernemen	  232,75 euro 
office assistant	  212,70 euro 
office management & communicatie	  210,81 euro 
retail assistant + module logistiek	  191,45 euro 
retail assistant + module visual merchandising	 210,20 euro 
	 + toolkit	    39,01 euro 
wiskunde - wetenschappen	  137,45 euro

5de jaar

accountancy & it	 223,56 euro 
economie - moderne talen	 179,89 euro 
economie - wetenschappen	 202,11 euro 
humane wetenschappen	 134,89 euro 
it & netwerken	 114,56 euro 
Latijn - moderne talen	 165,56 euro 
Latijn - wetenschappen	 139,01 euro 
marketing & ondernemen	 210,79 euro 
office assistant	 132,35 euro 
office management & communicatie	 121,65 euro 
retail assistant + module logistiek	 132,35 euro 
retail assistant + module visual merchandising	 132,35 euro 

wiskunde - wetenschappen	 144,10 euro

6de jaar

7de jaar

business support	  124,85 euro 
transport management assistant	    25,00 euro 	
	 + voorschot ‘project op vrijdag’	  100,00 euro 
retailmanagement & visual merchandising	  100,95 euro

mogelĳke andere uitgaven

huur iPad met hoes	   45,00 euro 
aankoop iPad	 430,00 euro 
aankoop hoes voor iPad	   40,00 euro 
turntrui	     8,00 euro 
waarborg sleutel locker	   10,00 euro
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