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VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

BASISVERSIES2

2 blz. weekoverzicht  
(planning & communicatie)

Formaat A4 (210 x 297 mm)

Garengenaaid

Kaft uit stevig karton

Plastic hoes in optie

Inbegrepen in de basisversie:
• 1 jaarplanning
• 2 lessenroosters

Basisversie 80 blz., 2 blz. per week

De weekplanner is onmisbaar voor een  
goede planning van taken, toetsen en opdrachten. 

Er is daarnaast ook nog voldoende 
ruimte voor communicatie.

Deze agenda biedt een jaaroverzicht van  
de religieuze feestdagen en biedt wekelijks 

een citaat aan dat aansluit bij het project 
van de katholieke dialoogschool.

Basisversie 80 blz., 2 blz. per week

De studieplanner is een planningsagenda zonder meer,  
om taken, toetsen en opdrachten te plannen.

Er is daarnaast voor elke dag een ruimte  
voor communicatie.

Deze agenda biedt een jaaroverzicht 
van de religieuze feestdagen aan.

A4  WEEKplanner

A4  STUDIEplanner

schoolagendaschoolagendaschoolagenda
Ideaal  

als aanvulling  
bij de digitale  
schoolagenda

€ 4,75

€ 4,65



VERTREKKEND VAN DE VERDER

TOEVOEGEN VAN VASTE BIJLAGEN (A EN/OF B)  
VAN 8 BLZ. NAAR KEUZE VOOR- OF ACHTERAAN.

BASISVERSIES PERSONALISEREN

Bijlage A:
1 blz. vakken

3x 2blz. studieplanning/examenrooster
1 blz. aantekeningen

Bijlage B:
2 blz. te laat op school
2blz. afwezigheden
2 blz. correspondentie ouders - school
2blz. bijzondere toelatingen

KATERN A

KATERN B

Enkele mogelijkheden:

 |  Logo op de kaft

 |  Volledig gepersonaliseerde kaft

 |  Schoolgegevens op de titelpagina

 |  8, 16, 24 of 32 gepersonaliseerde 
bladzijden (school reglement,  
afwezigheidsbriefjes, verwelkoming, 
pedagogisch project, visie en missie, ...)

 |  Kleuren blz.

 |  Perforaties (ziektebriefjes)

 |  Hoekperforatie op elke blz.



Licap biedt ruime mogelijkheden  
en de nodige ondersteuning om van de schoolagenda  
een instrument op maat van uw school te maken. 

Zowel de kaft als de inhoud kan volgens wens en smaak van de school gepersonaliseerd worden.

Een greep uit onze mogelijkheden:

• Volledig gepersonaliseerde kaft
Logo/adres op kaft 
Matte plastificatie 

• Volledig gepersonaliseerde inhoud, kies zelf uw:
vormgeving /kleur - indeling /thema - teksten / afbeeldingen - weekplanning 
schoolgegevens op de titelpagina 
ziektebriefjes met of zonder perforaties 
hoekperforaties op elke blz 
8, 16, 24 of 32 gepersonaliseerde bladzijden (schoolreglement, afwezigheidsbriefjes, verwelkoming,  
pedagogisch project, visie en missie, ...) 

ALSOOK HET TOEVOEGEN VAN VASTE BIJLAGEN (A EN/OF B)  
per 8 BLZ. NAAR KEUZE VOORAAN OF ACHTERAAN KAN NOG STEEDS

UW SCHOOLAGENDA

volledig op maat!volledig op maat!volledig op maat!
A4/A5 MAATWERK



Algemene voorwaarden:
• Tarieven zijn inclusief BTW.

• De verzendkosten zijn inbegrepen bij levering voor aanvang 
van het schooljaar 2022-2023 (vóór 1 september 2022).

• Voor bestellingen vanaf 1 september 2022 worden ver-
zendkosten bijgerekend.

• Uiterste besteldatum voor schoolagenda’s op maat: 
31 maart 2022.

• Volledig materiaal inleveren tegen ten laatste 29 april 2022.

• De opmaak en drie drukproeven zijn inbegrepen in de prijs. 
Bijkomende aanpassingen: € 140,00 incl. BTW.

• De levering is voorzien tussen 16 en 31 augustus 2022.

• Duid op de bestelbon aan vanaf welke datum uw school 
de levering kan ontvangen.

• Opgelet: als de school nog gesloten blijkt bij lev-
ering en ons dit niet is gemeld, zullen de extra 
transportkosten aangerekend worden.

• Bestellingen en bijbestellingen voor schoolagenda’s basis-
versies (Week- en Studieplanner) kunnen altijd.

• Bijbestellen (min. 10 exemplaren) van schoolagenda’s op 
maat kan mits een belangrijke meerkost en ver-
zendkosten.

• Schoolagenda’s kunnen niet worden teruggestuurd.

Voor meer info, advies of offerte:
LICAP
T 02 507 05 05
E-mail agenda@licap.be
Licap, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
www.licap.be 

SCHOOLAGENDA’S 
2022-2023
BASISVERSIES

AGENDA’S VERTREKKEND 
VAN DE BASISVERSIES OF 
VOLLEDIG OP MAAT

A4 
WEEK 

PLANNER

A4 
PLASTIC 

HOES

A4 
STUDIE 

PLANNER

A5 
PLASTIC 

HOES

PRIJZEN OP AANVRAAG

€4,75

€0,55
€4,65

€0,45

LICAP IS ZOVEEL MEER…

ZELF EEN PROJECT OF 
CAMPAGNE VERWEZENLIJKT?  

WIJ REALISEREN EN BEGELEIDEN 

VAN A TOT Z,INCL. LEVERING

ONS GRAFISCH TEAM ZET UW IDEEËN 

OM IN EEN PERFECT EINDRESULTAAT

DIGITALE PRINT & OFFSETDRUK 

IN ZWART/WIT OF FULL COLOR (VANAF 1 EX.)

… DIT ALLES AAN ONZE SCHERPSTE PRIJS!

EEN GREEP UIT ONS AANBOD
EXAMENBLADEN 
HUISWERKBLADEN 
BLOC-NOTES 
KRANTJES

BRIEFHOOFDEN 
MAPPEN MET FLAP 

ENVELOPPEN 
NAAMKAARTJES

BOEKEN MET HARD- OF SOFTCOVER 
MAGAZINES & TIJDSCHRIFTEN 
KALENDERS

BROCHURES 
FOLDERS 
LEAFLETS 
BLADWIJZERS 
AFFICHES


