Bijdrageregeling 1 september 2017
Dit is een lijst van de verschillende categorieën van onkosten waarvoor een bijdrage kan gevraagd worden met
daarbij telkens een raming van de maximale kosten.
Voor de klassen (peuter, 1ste kleuter, 1ste, 5de en 6de leerjaren) die normaal niet aan het maximumbedrag
komen, zullen we per activiteit de kosten aanrekenen op de factuur van het kind, evenwel geplafonneerd tot de
maximumbedragen mochten ze er toch bovenkomen.
Voor de andere klassen, die boven het voorziene bedrag komen, zullen we op de eerste vier facturen van het
schooljaar enkel nog een vast bedrag aanrekenen. Voor het tweede kleuter en derde kleuter is dit € 11,25 per
factuur en voor de lagere schoolkinderen € 21,25 per factuur.
Deze bijdragelijst zal aangepast worden telkens wanneer zich fundamentele wijzigingen voordoen. Voor
afwijkingen op de bijdrageregeling verwijzen we naar het schoolreglement.
Wat hieronder staat, valt onder de strenge maximumfactuur voor één schooljaar van € 45 voor het
kleuteronderwijs en € 85 voor het lager onderwijs.
Verplaatsingen en inkomgelden - Zwemmen: max. 36 beurten per
bij extramurale activiteiten
jaar voor L1 en L2 en max 18
beurten per jaar voor L3 en L4
2de t.e.m. 4de leerjaar
€ 3,50 per beurt
1ste leerjaar
gratis
Eén dag of een halve dag:
- naar en van sportcentra:
prijs opgegeven door SVS +
bijv. sportdag, Rollebolle,
verplaatsing ( max. € 5/activiteit )
Doe-aan-sport-beurs…
- sportactiviteiten op
prijs opgegeven door SVS +
woensdagnamiddag
verplaatsing ( max. € 2/activiteit)
- naar en van concerten
dagprijs (max. € 10/concert)
- naar en van toneelvoorstellingen
dagprijs (max. € 10/voorstelling)
- naar en van filmvoorstellingen
dagprijs (max. € 10/voorstelling)
- naar en van musea
dagprijs (max. € 10/bezoek)
- naar en van tentoonstellingen
dagprijs (max. € 10/bezoek)
- tijdens een schooluitstap
dagprijs (max. € 30/uitstap)
- tijdens een natuuruitstap
dagprijs (max. € 10/uitstap)
Wat hieronder staat, valt onder de minder strenge maximumfactuur van € 425 over de gehele lagere
schoolloopbaan van uw kind.
Verplaatsingen en inkomgelden Meer dan één dag: bijv.
projectprijs (max. € 180 per project)
bij extramurale activiteiten
sportklas, driedaagse schoolreis…
Wij vragen een bijdrage voor:
Gymkledij (broekje kan
eventueel ook buiten school
aangekocht worden)

truitje met schoolembleem
broekje

U kunt vrij intekenen op het volgende:
Maaltijden
gebruik accommodatie
warme maaltijd kleuter
warme maaltijd lager
(bij de warme maaltijd is de soep en
het gebruik van de accommodatie
inbegrepen)
Studie (L3-L4-L5-L6)
’s avonds 1 uur

Tijdschriften

Lees- of leerbevordering
Leerlinggegevens
Gelegenheidsuitgaven

bijv.: Dopido, Doremi, Zonnekind,
Zonnestraal, Zonneland, Vlaamse
Filmpjes, kerstboek, paasboek,
vakantieboek, Knuffel, Klap, Kits…
Boektoppers, Leesleeuw,
Vakantieblaadjes, Tof zeg…
Recht op kopie en toelichting
nieuwjaarsbrieven

€8
€ 10

€ 1,15 per middag
€ 3,10 per middagmaal
€ 3,35 per middagmaal

Trim 1: 1 dag: € 27; 2 dagen: € 54;
3 dagen: € 80
Trim 2: 1 dag: € 27; 2 dagen: € 54;
3 dagen: € 80
Trim 3: 1 dag: € 22 ; 2 dagen: € 44;
3 dagen: € 65
aanbevolen verkoopprijs vanwege de
uitgever

aanbevolen verkoopprijs vanwege de
uitgever
€ 50 per dossier + € 0,05 per kopie
max. € 1 per brief

