
BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN (TSO) – PLANT, DIER EN MILIEU (TSO-BSO) – PLANTTECHNISCHE WETENSCHAPPEN (TSO)    

LANDBOUWTECHNISCHE WETENSCHAPPEN (TSO) – TUINBOUW EN GROENVOORZIENING (BSO)  
 
  

GEMEENTELIJKE TECHNISCHE TUINBOUWSCHOOL 

MOLENBAAN 54 - 1785 MERCHTEM 

  052 37 27 37 
 
www.tuinbouwschool.be 

 

 
Beste ouders, 
 
Hieronder vindt u de prijslijst voor de schoolkosten van schooljaar 2017-2018  voor de leerlingen van 3 BPDM. 
 
 

 
       TOTAAL 1 + TOTAAL 2 =  € ………. 

 
NAAM: …………………………………………………………………………  KLAS: ….…………………. 
 
De turnkledij, de werkpull en de werk T-shirt dienen het kleur en het logo van de school te dragen.  
De werkbroek, werkhandschoenen, laarzen of werkschoenen kan u op school of in een winkel naar keuze 
aankopen. 
 
Alle leerlingen dienen zelf een hangslot mee te brengen voor het opbergen van alle werkmateriaal en werkkledij. 
Wij raden u aan hiervoor een degelijk nummerslot te kopen, op deze manier is het vergeten of verliezen van een 
sleutel uitgesloten. 
 
In de lijst van het werkmateriaal en kledij omcirkelt u de prijs van de artikelen die u wenst aan te kopen en maakt 
onderaan het totaal. Vergeet ook niet de juiste maat te omcirkelen of in te vullen. 
De som van totaal 1 en totaal 2 dient vóór 15 augustus 2017 overgeschreven te worden op rekeningnummer 
BE05091 01211 0275 van Gemeente Merchtem met mededeling: “Naam en Klas”.  
 
Deze lijst stuurt, of mailt U (nils.tassenoy@tuinbouwschool.be)  vóór 15 augustus 2017 naar de school.  
Wij zorgen dan dat alles klaar ligt begin september. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
D. Legroux 
Directeur  

Schoolmateriaal Prijs 

Agenda  € 6 

Kopies  € 70 

Totaal 1 € 76 

  

Werkmateriaal en kledij Prijs 

Huur Materiaal € 10 

Laarzen Maat ……….        of 
Werkschoenen Maat ………. 

€ 10 
€ 30 

Werkpak   
Broek – Maat: XS-S-M-L-XL 
Pull – Maat: XS-S-M-L-XL 
T-Shirt – Maat: XS-S-M-L-XL 

 
€ 14 
€ 24 
€ 8 

Werkhandschoenen € 4 

Turnkledij Maat: XS-S-M-L-XL € 21 

Totaal 2 (zelf te maken) € ………. 
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http://www.tuinbouwschool.be/
mailto:nils.tassenoy@tuinbouwschool.be

