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Onze agenda's zijn

fu
ll c

olour !



 Prijs: € 2,90
  incl. BTW, excl. verzendingskosten

 Formaat: 20 x 26 cm

 Aantal pagina’s: 84 - full colour

 ISBN: 978-94-6196-171-6

Ook in deze agenda inbegrepen:

1 bladzijde voor ‘je tijdsbesteding’

1 bladzijde voor ‘klasafspraken’

2 bladzijden ‘jaarkalender’

 Prijs: € 2,90
  incl. BTW, excl. verzendingskosten

 Formaat: 20 x 26 cm

 Aantal pagina’s: 84 - full colour

 ISBN: 978-94-6196-172-3

Ook in deze agenda inbegrepen:

1 bladzijde voor ‘je tijdsbesteding’

1 bladzijde voor ‘klasafspraken’

2 bladzijden ‘jaarkalender’

MIJN EERSTE AGENDA MIJN KLASAGENDA

‘MIJN EERSTE AGENDA’   
is een schoolagenda geschikt  

voor de jongste leerlingen 

van het basisonderwijs.

‘MIJN KLASAGENDA’ 
is een eenvoudige en overzichtelijke 

agenda nuttig voor leerlingen vanaf 

het derde leerjaar.

2,90 €

heen en weer

maandag

…………………………

BRIEF

ZWEMMEN

HANDTEKENING OUDER
OPMERKING

donderdag

…………………………

BRIEF

ZWEMMEN

HANDTEKENING OUDER
OPMERKING

dinsdag

…………………………

BRIEF

ZWEMMEN

HANDTEKENING OUDER
OPMERKING

vrijdag

…………………………

BRIEF

ZWEMMEN

HANDTEKENING OUDER
OPMERKING

woensdag
…………………………

BRIEF

ZWEMMEN

HANDTEKENING OUDER
OPMERKING

8 9

HANDTEKENING LEERKRACHT HANDTEKENING OUDER(S)

Dagelijkse pictogrammen en  
aanvinkvakjes maken je wegwijs.

Dubbele lijntjes helpen  
je bij het schrijven.

Hoe lang werk je aan een taak?
Achteraf kan je met de juf of 

meester hierover praten.
Per week ruimte voor  
communicatie met ouder(s).

De schoolagenda bevat een duidelijk weekoverzicht op 2 bladzijden.

x38 
weekschema

2,90 €

x38 
weekschema

De schoolagenda bevat een duidelijk weekoverzicht op 2 bladzijden.

heen en weer

9

HANDTEKENING LEERKRACHT HANDTEKENING OUDER(S)

8

TAKEN :

Dinsdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN meebrengen :

TAKEN :

Vrijdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN meebrengen :

TAKEN :

Woensdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN meebrengen :

TAKEN :

Maandag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN meebrengen :

TAKEN :

Donderdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN meebrengen :

De dagelijkse rubrieken 'taken',  
'lessen' en 'meebrengen' helpen je  

bij het plannen van je huiswerk.

Dagelijkse pictogrammen en  
aanvinkvakjes maken je wegwijs.

Per week ruimte voor  
communicatie met ouder(s).

Hier noteer je een P als een taak klaar is.



SCHOOLAGENDA

‘DE SCHOOLAGENDA’  
is een handig plannings-  

en communicatie-instrument,  

dat leerlingen al voorbereidt  

op het secundair onderwijs.

x38 
weekschema

 Prijs: € 2,90
  incl. BTW, excl. verzendingskosten

 Formaat: 20 x 26 cm

 Aantal pagina’s: 84 - full colour

 ISBN: 978-94-6196-173-0

Ook in deze agenda inbegrepen:

1 bladzijde voor ‘je tijdsbesteding’

1 bladzijde voor ‘klasafspraken’

2 bladzijden ‘jaarkalender’

2,90 €

De schoolagenda bevat een duidelijk weekoverzicht op 2 bladzijden.

98

TAKEN :

Dinsdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN PLANNING :

TAKEN :

Vrijdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN PLANNING :

TAKEN :

Woensdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN PLANNING :

TAKEN :

Maandag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN PLANNING :

TAKEN :

Donderdag

…………………………

BRIEF
LESSEN :

ZWEMMEN PLANNING :

HANDTEKENING LEERKRACHT HANDTEKENING OUDER(S)

  heen en weer

De dagelijkse rubrieken 'taken' en 
'lessen' helpen je bij het plannen 

van je huiswerk.

Hier noteer je een P als een taak klaar is.

wat mag je niet vergeten.

Per week ruimte voor  
communicatie met ouder(s).

Alle uitgaven uit deze folder kunt u bestellen via:
UITGEVERIJ LICAP
Guimardstraat 1
1040 Brussel
Tel.: 02 507 05 05
agenda@licap.be

BESTELLEN?

WWW.LICAP.BE

stickers

fluohesjes

polsbandjes

huisstijl

zakken



IN SAMENWERKING MET  
HALEWIJN NV TE ANTWERPEN,  

BIEDEN WIJ OOK  
REDACTIONELE ONDERSTEUNING, 

ABONNEMENTENBEHEER,  
WEBSITE-ONTWIKKELING  

EN EEN BREDE WAAIER VAN  
GRAFISCHE DIENSTEN AAN.

LICAP heeft in haar aanbod een reeks  
educatieve uitgaven bestemd voor  

het basis- en het secundair onderwijs:  
schoolagenda’s, werkmappen,  

brochures, leerplannen.

EEN GREEP UIT ONS AANBOD

COPY- & PRINTSHOP
Digitaal printen op maat, vanaf 1 ex. tot …
PROFESSIONELE SERVICE OP MAAT VAN UW SCHOOL

Voor alle soorten drukwerk en repro-werken bent u welkom 
in huis. Wij leveren drukwerk van hoge kwaliteit, zowel in 
kleur als in zw/w, in grote en kleine volumes, tegen een 
redelijke prijs.

Wij printen niet alleen uw documenten op verschillende 
dragers van papier tot pvc, maar verzorgen ook de afwerking 
(rillen, snijden, plooien, lijmen enz…).

Vraag gerust een offerte !

GRAPHIC DESIGN
Wij geven de identiteit van uw school  
doordacht en persoonlijk vorm.
Wij ontwerpen uw logo, huisstijl en communicatie volledig op 
maat van uw school!

Ook voor op zichzelf staande projecten kan u bij ons terecht, 
hierbij denken wij bijvoorbeeld aan: brochures, affiches, 
folders, boekomslagen, banners, bedrukte gadgets (balpen, 
usb-stick, …) enz.

Wij bieden ook digitale diensten aan zoals websites, 
templates, en digitale documenten voor alle media.

U kan ons altijd contacteren voor persoonlijk advies.

Woonzorgcentrum
ANTWERPEN

logo’s

kranten & mappen

magazines

banners

invulbladen

brochures

kalenders

t-shirts



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.

Enkele 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 

 |  Kleuren blz.
 |  8, 16, 24 of 32 gepersonaliseerde bladzijden  
(schoolreglement, afwezigheidsbriefjes,  
verwelkoming, pedagogisch project, visie en missie, ...)

• 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

UW SCHOOLAGENDA

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

SCHOOLAGENDA’S 
2023-2024

Algemene voorwaarden:
• Tarieven zijn inclusief BTW.

• De verzendkosten zijn niet inbegrepen.

• Uiterste besteldatum voor schoolagenda’s op maat: 
15 april 2023.

• Volledig materiaal inleveren tegen ten laatste 15 mei 2023.

• De opmaak en drie drukproeven zijn inbegrepen in de prijs. 
Bijkomende aanpassingen: € 75/uur.

• De levering is voorzien tussen 16 en 31 augustus 2023.

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

• Opgelet: als de school nog gesloten blijkt bij levering 
en ons dit niet is gemeld, zullen de extra transport-
kosten aangerekend worden.

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

• Bijbestellen (min. 5 exemplaren) van schoolagenda’s op maat 
kan mits een belangrijke meerkost en verzendkosten.

• Schoolagenda’s kunnen niet worden teruggestuurd.

•  Onze prijzen zijn onderhevig aan papier- en grond-
stofschommelingen en kunnen nog wijzigen.

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

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!

LICAP* IS GEVESTIGD TE BRUSSEL EN BIEDT VERSCHILLENDE DIENSTEN AAN.
IN HUIS VINDT U EEN GRAFISCHE DIENST, COPY- EN PRINTSHOP EN UITGEVERIJ.

De partner die u zoektDe partner die u zoektDe partner die u zoekt

* LICAP IS EEN ONDERDEEL VAN HALEWIJN NV

*  Verzendkosten niet inbegrepen.



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  STUDIEplanner

schoolagendaschoolagendaschoolagenda
Ideaal  

als aanvulling  
bij de digitale  
schoolagenda

€ 4,75

€ 4,65

A4  WEEKplanner
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SECUNDAIR ONDERWIJS

WWW.LICAP.BE




