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Beste ouders,

Hierbij willen we u inlichten over de kosten die onderwijs in onze scholen met zich zal
meebrengen.
Materiaal voor onderwijsactiviteiten
Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school. Om de kosten voor ouders zoveel
mogelijk te beperken, heeft de overheid duidelijk bepaald welke materialen de scholen zelf
moeten aankopen voor de kinderen in het basisonderwijs. Het gaat o.a. over schrijfgerief,
leerboeken, schriften, passer, … De lijst is te raadplegen op de achterzijde van de prijslijst.
(Om deze materialen aan te kopen krijgt de school extra middelen.)
Extra-muros activiteiten en meerdaagse uitstappen
Wij organiseren tal van activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor
kinderen. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, werken we met een dubbele
maximumfactuur.
1. De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten
en alle schooluitstappen van één dag. Deze bedraagt per schooljaar voor een kind
van de lagere school 90 euro. Het bedrag zal worden gefactureerd in drie schijven
(oktober, februari, april). Op het einde van het schooljaar krijgt u een overzicht van de
eendaagse uitstappen.
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Trimester 1
30 €

Trimester 2
30 €

Trimester 3
30 €

2. De minder scherpe maximumfactuur omvat de meerdaagse uitstappen voor één of
meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bijv. zeeklas, boerderijklas, …).
Deze bedraagt voor een kind uit de lagere school 445 euro voor de volledige duur
van het lager onderwijs en wordt gefactureerd in verschillende delen tijdens het
schooljaar dat uw kind er aan deelneemt.
De nieuwe financiering van het basisonderwijs geeft ons de gelegenheid om de meerkost
van een aantal activiteiten op de school te nemen : zwemmen, muzische projecten, vervoer,
e.d. De activiteiten die u aangerekend worden deelt de klastitularis u mee.
Aanbod van diensten en producten.
In onze prijslijst zijn ook de diensten en producten opgenomen waar u vrijblijvend kunt op
intekenen, zoals warme maaltijden, fruit, …
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Forfaitaire aanrekening kost middagtoezicht
Voor de kinderen die 's middags op school blijven dienen wij extra personeel aan te werven.
Scholen mogen deze extra kost doorrekenen aan de gebruikers.
De dagelijkse registratie van het blijven brengt zowel voor de leerkracht als voor het
schoolsecretariaat een extra inspanning met zich mee.
We hebben na overleg in de schoolraad beslist om de kost die gepaard gaat met het
middagtoezicht forfaitair aan te rekenen. Als uw kind elke dag op school blijft eten betaalt u
maandelijks 9,16 euro (10 facturen).
Begin september krijgt u de mogelijkheid om aan te geven op welke vaste dagen uw kind
tijdens de lunch op school blijft. Daardoor kan uw forfaitaire bijdrage kleiner zijn dan 9,16
euro.
Wie slechts 1 keer per week blijft eten===> 2,3 euro per maand
Wie slechts 2 keer per week blijft eten===> 4,6 euro per maand
Wie slechts 3 keer per week blijft eten===> 6,9 euro per maand
We houden geen rekening met sporadische ziektedagen.
Voor de instappers die niet op de eerste dag van een facturatieperiode op school aanwezig
zijn wordt het overblijven pas aangerekend op de factuur van de daaropvolgende periode.
Berekeningsbasis voor het forfaitair bedrag
We tellen 182 schooldagen waarvan 37 woensdagen ==> 145 dagen
Aftrek van 4 'uitstapdagen' ===> 141 dagen
1 keer overblijven=0,65 euro
141 dagen x 0,65 euro=91,65 euro voor een kind dat elke dag blijft eten
Drank op school
De leerlingen kunnen op school kraantjeswater drinken. Wij voorzien daarvoor de bekers.
Voor de kinderen die water willen meenemen van thuis kan dit alleen in een eigen drinkfles.
Soep
De kinderen van het eerste en tweede leerjaar kunnen alle dagen soep nemen.
De kinderen vanaf het derde leerjaar kunnen op vrijdag geen soep drinken, omdat zij op
vrijdag in de klas eten.
Per weekdag dat uw kind soep gebruikt, betaalt u 12,80 euro voor de hele periode.
(max. 51,20 euro voor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar, max. 38,40 euro
voor de kinderen vanaf het derde leerjaar)
Facturering van de kosten op school
Maandelijks wordt per kind een factuur opgemaakt. Deze vermeldt de bestelde diensten en
producten. De facturen worden met overschrijving of domiciliëring betaald.
Met vriendelijke groeten,
Mevr. Nathalie Leblanc
Pedagogische directie

