
Bijlage bij  het schoolreglement. 

Kostenraming schooljaar 2020-2021 
 

Kleuters 

 

1.  Wij  vragen  een bijdrage voor  : 

 
Zwemmen : enkel de 5-jarigen €2max per beurt, max 17 beurten 

Herfstactiviteit gratis 

Theater gratis 

Sportactiviteit ( rollebolle ,  4 en 5 –jarigen ) €7,5 max 

Jeugdauteur : enkel  5 - jarigen € 7,5 max 

Schoolreis: vervoer, inkomgeld, maaltijd en drank inbegrepen €30 max. 

Oog voor lekkers ( elke  week  een stuk  fruit ) gratis 

Facultatieve uitstappen ( busvervoer ) €5 max. 

Middagtoezicht €25/jaar of €0,25/per dag 

sportdag €15 max. 

  

 
 
Het wettelijk vastgelegd maximum mag niet overschreden worden. Indien dit toch het geval is, zijn deze kosten voor 
de school. 
 
Maximumbedrag per jaar: 45 euro 
                             
 
 
 

2.  U kunt vrij  intekenen  voor : 
 
 

Voor-  en naschoolse opvang €1  per half uur 

Klasfoto  en individuele foto’s  max €35 

Jaarabonnement Dopido, Dokadi,Doremi  max €50 

Drank in de klas ( water ) gratis 

Vastenproject max €5 

Middagtoezicht €25/jaar of €0.25/per dag 

 
 

3. Indien  u het financieel wat moeilijker heeft. 

 
De school wil ouders die  het financieel wat moeilijker hebben een  helpende hand reiken. Zij kunnen, indien 
gewenst,   rekeningen gespreid betalen. Aarzel niet om de klasleerkracht of de  directeur hierover aan te spreken. Ze 
zullen dan  in  overleg met u en in alle discretie proberen een  oplossing te zoeken. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bijlage bij  het schoolreglement. 

Kostenraming schooljaar 2020-2021 

 

 

1ste tot en met het 6de leerjaar 

 

1.  Wij  vragen  een bijdrage voor  : 

 
Zwemmen ( behalve het 6de leerjaar = gratis) €2 max per beurt, max 17 beurten 

Herfstactiviteit €4 

Theater gratis 

Sportactiviteit (Kronkeldidoe, Alles met de bal,American  
games, DAS-beurs ) 

€7,5 max 

Bibliotheek ( jeugdauteur, busvervoer , werking ,…..) € 7,5 max 

Schoolreis: vervoer, inkomgeld €30 max 

Oog voor lekkers ( elke  week  een stuk  fruit ) gratis 

  

Facultatieve uitstappen ( busvervoer ) €5 max. 

Gymkledij : Broekje  en T-shirt €20 max 

Sportdag €20 max. 

Zeeklasse ( om de twee jaar, voor het 5de en 6de leerjaar , met 
toestemming van de ouders) 

€200 max. 

  

 
 
Het wettelijk vastgelegd maximum mag niet overschreden worden. Indien dit toch het geval is, zijn deze kosten voor 
de school. 
 
Dit is voor  het 1ste tot  en met het 6de leerjaar : € 90 
Meerdaagse uitstappen : Maximum € 445 per kind voor de volledige duur van het Lager Onderwijs 
 

2.  U kunt vrij  intekenen  voor : 
 
 

Voor-  en naschoolse opvang ( vzw ’t Ittertuintje) €1  per half uur 

Klasfoto  en individuele foto’s €35 max. 

Jaarabonnement  zonnekind,zonnestraal,zonneland €50 

Vakantieoefenboeken €7,5 ( max /boek ) 

Kerst-,paas- en vakantieboek €7,5 ( max /boek ) 

Vastenproject €5 max. 

Diploma zwemmen €1,5 

Middagtoezicht €25/jaar pf € 0.25/per dag 

 
 

3. Indien  u het financieel wat moeilijker heeft. 

 
De school wil ouders die  het financieel wat moeilijker hebben een  helpende hand reiken. Zij kunnen, indien 
gewenst,   rekeningen gespreid betalen. Aarzel niet om de klasleerkracht of de  directeur hierover aan te spreken. Ze 
zullen dan  in  overleg met u en in alle discretie proberen een  oplossing te zoeken. 

 


