
Gratis diensten

Kusttram - bus -> Buzzy Pazz
jaartarief 215,00
Kusttram - bus -> Buzzy Pazz
3 maandentarief 81,00
Kusttram - bus -> Buzzy Pazz
maandtarief 33,00
Trein 
(aankomsttijden afgestemd op schooluren)

Avondstudie
Z1, Z2, Z3
(begeleidende studie 1ste, 2de, 3de graad)

Openleercentrum
(om huiswerk/groepswerk te maken
voor/na school)

Uitlenen boeken leesplek
Huur kluisje
(enkel waarborg van €10 voor de sleutel)

Middagsport
Deelname
sport-taal-wetenschappen-
wiskundewedstrijden
Gebruik vervang iPad
(enkel waarborg van €75)

Middagopvang
Gebruik computers na schooluren

Vervoer (huidige tarieven)

Goedkoper internet via de school aan te vragen
(onder bepaalde voorwaarden)

Sociaal huis:
Onderwijscheques Blankenberge
(eigen bijdrage: €64) -320,00

Vrijetijdstoelage- vakantieparticipatie-
budget OCMW
—
Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking 
komt? Stuur onze contactpersoon op school 
een mail. (assia.tribak@sjsp.be)
—

Sint-Vincentius ; kledij, voedselpaketten

CAW Noordwestvlaanderen:
allerlei hulpvragen

Huis van het Kind

’t Scharnier ; studiebegeleiding aan huis

Vzw Thepco ;  Fonds Kansen voor Kinderen

SNT lessen Nederlands voor anderstaligen

Tussenkomst sociale kas van de school
(onder bepaalde voorwaarden)

Tegemoetkoming lokale diensten

Boekenfactuur (digitaal en op papier)
1ste jaar Concreet 79,60 
Boekenfactuur (digitaal en op papier)
1ste jaar Verkennend 171,20
Boekenfactuur (digitaal en op papier)
1ste jaar Klassiek 193,20
(Waarborg kluisje) 10,00
(Inbegrepen in de boekenfactuur, enkel voor de sleutel)

Secundair onderwijs
Sint-Jozef Sint-Pieter
Weststraat 86
8370 Blankenberge
tel. 050 41 79 91
info@sjsp.be
www.sjsp.be

Volledige maaltijd 5,50 
Belegd broodje 2,80 
Soep 0,80 
Frietjes 1,80 
Salad bar 1,80 
extra vlees 1,50 
dessert 1,30 
drank 0,90 

Boeken
(prijzen schooljaar 2022-2023 onder voorbehoud)

Wat kost SJSP?
Schooljaar 2022-2023

Maaltijden
(prijzen schooljaar 2022-2023 onder voorbehoud)

Aankoop iPad 9 - model 2021 - 64 GB 365,00
Huur iPad 120,00
(incl.hoes, screenprotector en allrisk verzekering)
Wordt na 4 jaar huur terug ingediend.

Screenprotector 15,00
Hoes 35,00 
All riskverzekering voor 4 jaar
bij aankoop iPad (optioneel) 90,00
Franchise bij materiële schade 60,50
Waarborg vervang iPad 75,00
gedurende de tijd dat je huuriPad
of eigen iPad in herstelling is

Teruggave Digisprong
in schooljaar 2022-2023 -150,00
Teruggave Digisprong
in schooljaar 2023-2024 -150,00
op voorwaarde dat de leerling op onze school blijft

iPad en toebehoren
(prijzen schooljaar 2022-2023)

Trimester 1 (rond 20/12) 20,00
Trimester 2 (rond 30/03) 50,00
Trimester 3 (rond 30/06) 45,00

Domiciliëring of cash betaling mogelijk

Betaling met onderwijscheques mogelijk

Gespreide betaling mogelijk
Alle tegoeden op de schoolrekening en de resto account 
worden op het einde van het schooljaar teruggestort.

Bij vragen of betalingsmodaliteiten:
contactpersoon Assia Tribak

Afspraak op school mogelijk alle dagen,
behalve op donderdag
Alle dagen bereikbaar per mail:

assia.tribak@sjsp.be

Schoolrekening per trimester
(raming schooljaar 2022-2023)

INFORMATIE

Tweedaagse eerste jaar 65,00
Turntruitje 10,00

Extra kosten
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Kimberly.jpg Openen metOpenen met

Kimberley Casier
1ste graad

Dylan Ghesquière
2de graad

Nicky Coene
3de graad

Wat doet de leerlingenbegeleiding?

De leerlingbegeleider observeert klassituaties in
functie van een hulpvraag.

De leerlingbegeleider is een (steeds bereikbaar en 
laagdrempelig) aanspreekpunt voor de leerlingen.

De leerlingbegeleider ondersteunt en begeleidt 
leerlingen met individuele zorgvragen, leer –en/of 
gedragsproblemen.

Nog vragen?Assia foto.jpg Openen metOpenen met

Assia Tribak
econoom

    Onze leerlingenbegeleiders
Nicky.jpg Openen metOpenen met

Dylan.jpg Openen metOpenen met


