FINANCIELE BIJDRAGELIJST
Met deze rubriek willen wij ervoor zorgen dat U als ouder een inschatting kunt maken van de grootte
van de bijdragen die kunnen gevraagd worden. Dit zijn richtprijzen. Een aantal zaken worden
vrijblijvend aangeboden. We noemen ze hieronder “facultatief”. Andere uitgaven zijn dan weer
noodzakelijk. De bijdrageregeling werd besproken in de schoolraad.

uitgaven voor het onderricht

richtprijs

Scherpe maximumfactuur
De scherpe maximumfactuur behelst alle kosten die aangerekend worden voor de verlevendiging
van het onderwijs: zwemlessen, sportdagen, didactische uitstappen, culturele voorstellingen,
schoolreizen …
Dit kunnen zowel kleinere als grote didactische uitstappen zijn
als didactische activiteiten (verbruikersmaterialen leerlingen)
zoals een kookactiviteit (gezond ontbijt of gezonde lunch) of techniekactiviteit.
Voor dit schooljaar gelden volgende bedragen:
€50,00
€95,00

voor kleuters
voor lagere schoolkinderen

Voor één leerjaar is het zwemmen gratis. Voor
alle andere klassen betaalt u per zwembeurt. De
leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen
gratis. De watergewenning voor kleuters valt ook
binnen deze scherpe maximumfactuur.

Minder scherpe maximumfactuur
De minder scherp maximumfactuur behelst de bijdragen die aangerekend worden voor meerdaagse
uitstappen zoals de zeeklassen (6de leerjaar) en plattelandsklassen (4de leerjaar).
In het kleuteronderwijs wordt hiervoor niets
aangerekend.
In het lager onderwijs bedraagt de maximale
bijdrage € 480,00 en dit voor de hele
schoolloopbaan.

Hiertoe behoren volgende meerdaagse
activiteiten voor dit schooljaar:
*5-daagse plattelandsklassen in Sint-Jan-inEremo ongeveer 220 euro
*5-daagse zeeklassen te Oostende
ongeveer 220 euro

Sport- en andere kledij
De kleuters turnen in de gewone kledij. Voor de lagereschoolkinderen is er gymkledij van de school.
Sportschoenen en witte sokken worden van thuis meegebracht. Het T-shirt, met embleem van de
school, en de gymbroek worden op school aangekocht. We vragen met aandrang om de gymkledij
te naamtekenen. De sportleerkrachten vragen om een stevige sportschoen (liefst met witte zool) te
voorzien om aan de turnlessen deel te nemen. Deze sportschoen kan niet dezelfde zijn als de
schoenen die dagelijks gedragen worden en blijven op school in de turnzak. Gewone turnpantoffels
bieden te weinig ondersteuning tijdens het sporten. Bij het turnen dragen de kinderen het turnpak
met schoollogo (short en T-shirt) en bij het zwemmen is een badpak of zwembroek verplicht (geen
losse short).
T-shirt met embleem
Turnbroekje (vrije keuze)
turnzakje vanaf eerste leerjaar en nieuwe lln.

10 euro
10 euro
Gratis of 5 euro bij verlies of nieuwe turnzak
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Bijdrageregeling voor vrijblijvende uitgaven
Naast deze specifieke onderwijsgerichte bijdrage, biedt de school ook een heel aantal vrijblijvende
diensten, goederen en/of activiteiten aan. We vermelden ze met hun kostprijs, behoudens eventuele
prijswijzigingen door leveranciers of organisatoren:
Facultatieve uitgaven

richtprijs

Maaltijden
Tijdens de speeltijden ’s ochtends en ’s middags wordt enkel water van thuis toegestaan.
Bij boterham-maaltijden is er (gratis) water OF soep. Bij warme maaltijden inclusief soep wordt enkel (gratis)
water aangeboden. Brik of blik wordt niet toegestaan op school.
Bij de start van het schooljaar geeft u door aan de klastitularis of uw kind boterhammen of warme maaltijd
neemt op school. Voor de ganse schoolweek of bepaalde dagen?
Idem voor soep bij de boterhammen. Indien er rekening moet worden gehouden met een bepaalde allergie
voor uw kind kan u opteren om steeds de lactose of glutenvrije maaltijd aan te vragen. U kan ook kiezen voor
een vegetarische maaltijd. Gelieve zelf het menu op te volgen via onze schoolwebsite.
Wijzigingen zijn uitzonderlijk en dienen voor de start van een nieuwe schoolmaand gemeld te worden aan het
schoolsecretariaat. Wij hertellen bij elke instapdatum onze maaltijden. We vragen om tussentijds geen
wijzigingen te doen. Bij ziekte graag voor 9u de maaltijd van uw kind annuleren bij de klastitularis.
Kinderen die warm eten, gaan om 12u aan tafel. Alle kleuters gaan ook om 12u aan tafel. De leerlingen van de
lagere school die een lunchpakket meebrengen, gaan rond 12u30 aan tafel. Bij mooi weer kunnen ze om 12u
buiten picknicken. Boterhameters gebruiken een brooddoos voor hun lunchpakket.
We vragen om brooddozen, fruitdoosjes, koekendoosjes, drinkflessen, … te naamtekenen.
Maaltijd kleuters*
Maaltijd leerling lagere school*
Soep
Vegetarische maaltijd
Sobermaal (enkel lagere school)
Feestelijkheden bv. carnaval (frietjesdag op school) of
kerst, bbq, …

€ 3,40 euro
€ 3,70 euro
€ 0,80 euro
€ 4,25 euro
€ 3,00 euro
€ 5,00 euro

*ook lactose of glutenvrije maaltijd

Overige
Nieuwe leerlingen krijgen gratis een fluohesje van de school.
Je draagt een fluohesje per fiets, te voet en ook als ze zich van de parking naar de school begeven. Is je fluohesje
te klein geworden? Je kan het op school ruilen voor een groter formaat.
Gelieve wel je hesje eerst te wassen.
Middagopvang
€ 1,10 euro per middag
Slaapklas
€ 1,25 euro per beurt
Nieuwjaarsbrief
€1,25 (onder voorbehoud) per stuk
Schoolactie, schoolfoto, …
prijs afhankelijk initiatief leverancier/organisator
Vakantieboeken & tijdschriften
geen verdeling meer via onze school vanaf 01.09

Kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap
erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling kunnen jaarlijks een schooltoeslag onder de
vorm van ‘groeipakket’ krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen.
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