
 

LIJST VAN BIJDRAGEN DIE WORDEN AANGEREKEND AAN DE OUDERS 
 

De school voorziet het nodige materiaal waarmee in de klas gewerkt wordt.   

Onderstaande diensten of voorwerpen worden op de schoolrekening 

genoteerd. 

 

REFTER- EN TOEZICHTSVERGOEDING  
 

Voor het middagtoezicht wordt een forfaitaire vergoeding voor een heel 

schooljaar aangerekend.   

 

De tarieven voor het schooljaar 2022-2023 zijn: 

 70 euro indien je kind elke middag (of meer dan twee per week) blijft 

eten. 

 35 euro indien je kind maximum twee middagen per week blijft eten. 

 11 euro indien je kind maximum 25 middagen per schooljaar blijft eten 

(sporadisch). 

 

Deze vergoeding valt weg vanaf het derde kind op onze school.  

 

Ouders die vorig schooljaar een studietoelage ontvingen en hiervan het 

bewijs bij de directie binnenbrengen, kunnen genieten van een sociaal tarief 

(50% vermindering). 

 

Deze vergoeding zal verdeeld worden over de vijf schoolrekeningen en per 

kalenderjaar wordt een fiscaal attest afgeleverd.  

 

PEDAGOGISCHE ACTIVITEITEN 

 

Leeruitstappen en leeractiviteiten 

 

We bieden een rijke waaier van culturele, pedagogische en sportieve 

activiteiten aan.     

Hiervoor dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. Deze 

bedraagt € 50 voor het kleuteronderwijs en € 95 voor het lager onderwijs. De 

bedragen gelden per leerjaar. 

 

Voor meerdaagse uitstappen dient de school een maximumfactuur van € 480 

per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren.  

Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.  

 

Zeeklassen 2023 voor  leerjaar 5 en leerjaar 6 : 150 euro 

 

  



 

SPORTKLEDIJ 

( enkel voor de leerlingen van de lagere school) 

 school-T-shirt  € 12 

 bermuda  € 13 
 

ABONNEMENTEN  

In de kleuterschool en de lagere school kies je nog steeds vrijblijvend of jouw 

kind een abonnement neemt. 

 

Jaarabonnementen: 

 

DOREMINI  (21/2- en 3-jarigen)   €   40 

DOREMIX  (4- jarigen)    €   40 

DOREMI   (5- jarigen)    €   40 

ZONNEKIND  (eerste en tweede leerjaar) €   45 

LEESPAS  (eerste leerjaar)   €   45 

ROBBE EN BAS  (tweede leerjaar)   €   45   

ZONNESTRAAL (derde en vierde leerjaar) €   45 

LEESKRIEBEL   (derde en vierde leerjaar) €   45   

ZONNELAND  (vijfde en zesde leerjaar) €   45  

Vlaamse Filmpjes  (vijfde en zesde leerjaar) €   35   

Tremplin       €   45 

 

KITSKRANT  (vijfde en zesde leerjaar) €   25,50 


