
Financiële bijdrage voor de ouders 

Lijst voor de ouders met richtprijzen van zaken waarvoor de school een bijdrage vraagt. 

➢ Gymkledij: T-shirt met logo: € 4,5 (enkel op school te koop) 

                                       broekje: zelf aan te schaffen 

➢ Leerlingen kunnen vrij intekenen op allerlei tijdschriftjes/ 

  leesboekjes die via de school worden aangeboden. 

➢ Overblijven (middag) kost €  0,60 

➢ De drank die in de school (vrij) aangeboden wordt, kost: 

 * melk  + bruiswater:  € 0,40 

 * water: gratis 

➢ Voor- en naschoolse opvang : € 0,60 per kwartier 

➢ Eénmalige bijdrage voor de schoolbus : € 5,-/kind  (inning gebeurd door het schoolbuscomité en staat los van 

het maximumfactuur) 

De school organiseert allerlei activiteiten voor de kinderen. Deze activiteiten brengen vaak kosten met 
zich mee. Scholen zijn verplicht te werken met twee soorten maximumfactuur. Hierbij spreekt men van 
een minder scherpe maximumfactuur voor extra-murosactiviteiten en een scherpe maximumfactuur. 
Dit bevat bedragen die maximum per schooljaar en per kind door de school kunnen aangerekend 
worden voor onderstaande activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht. 
 

* Minder scherpe maximumfactuur: dit omvat activiteiten buitenshuis, m.n. meerdaagse uitstappen. Voor onze 

school is dit beperkt tot de zeeklassen in het 6de leerjaar. 

➢ Kleuterschool: 0 euro per kleuter 

➢ Lagere school: maximaal 425 euro per leerling voor de volledige duur van het lager onderwijs. 

   Zeeklassen voor het 6de lj (niet verplicht): ouders betalen € 200 (alles incl.) 

   Via een spaarplan en tegemoetkoming van het ziekenfonds kan men 2x €25 recupereren. 

 

* Scherpe maximumfactuur: dit omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten (zwemmen, 

sportdagen, …), schooluitstappen voor één dag, … 

De uitstappen / activiteiten (ééndaags of deel van een dag) zijn verplichte schooldagen en kunnen sterk variëren 

per  graad, per jaar,... Jaarlijks heeft er zeker één sportdag, één filmbezoek, één schoolreis en één 

toneelvoorstelling plaats. Mogelijk bijkomend ook een studiereis en langlaufen. Het zesde leerjaar zwemt gratis 

(onkosten betaald door de school).  

 

➢ Kleuterschool: maximaal 45 euro per kleuter/per schooljaar 

➢ Lagere school: maximaal 85 euro per leerling/per schooljaar  

Omdat we niet meteen willen snoeien in het aanbod van zinvolle en leerrijke activiteiten, kan de totale kostprijs 

voor sommige klassen hoger liggen dan het maximumbedrag. Het verschil tussen de totale kostprijs en het 

maximumbedrag wordt door de school zelf gedragen.  

 



Het is echter een hele puzzel om te kijken welke kost per activiteit doorgerekend wordt aan de ouders zonder 

daarbij het maximumbedrag bij het einde van het schooljaar te overschrijden. Daarom werd er gezocht naar een 

mogelijkheid om het innen van de kosten makkelijker en overzichtelijker te maken voor zowel 

schooladministratie als ouders. Zo worden de onkosten van het maximumfactuur gespreid over het schooljaar 

(via 5 schoolrekeningen) volgens onderstaande regeling: 

 

 Sept-okt Nov-dec Jan-feb Maart-april mei-juni TOTAAL 

KS € 10 € 10 € 10 € 10 Variabel deel met max van €5 Max € 45 

LS € 15 € 15 € 15 € 15 € Variabel deel met max van €25 Max € 85 

 

Op de schoolrekeningen zal u dus géén aparte bedragen per activiteit zien staan, maar zal er telkens een bedrag 

zoals hierboven vermeld aangerekend worden voor de activiteiten die onder het maximumfactuur vallen.  

 

Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte kostprijs  (op basis van vorig schooljaar) per kind/per 

schooljaar Een gedetailleerd overzicht ligt ter inzage op het kantoor. 

 

Totale kosten activiteiten    

 

1KS:  € 35       

2KS:   € 45       

3KS:  € 80 (inclusief zwemmen)    

 

1-2-3 LS: € 75       

4LS:  € 75       

5LS:  € 95       

6LS:  € 85 (gratis zwemmen reeds verrekend) 

  

Bij bovenstaande bedragen (totale kosten) is rekening gehouden met het 1 schooljaar gratis schoolzwemmen 

dat een school verplicht moet aanbieden. Al jaren is deze gunstmaatregel van toepassing voor het 6de leerjaar. 

Daarnaast is ook de bijdrage van de ouderraad bij schoolreisjes reeds verrekend in deze bedragen. 

Elke 2 maanden ontvang je een rekening van de gemaakte kosten voor deze periode. De factuur kan betaald 

worden via een overschrijving. Facturen dienen betaald te worden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Indien 

een factuur niet tijdig betaald wordt zal er een herinnering verzonden worden. Wanneer eveneens aan deze 

herinnering geen gevolg wordt gegeven zal het dossier doorgestuurd worden naar MyTrustO 

(gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout-www.mytrusto.be). Dit betekent een bijkomende kost van 15 

EUR voor de schuldenaar.  

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met directie.  

Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een 

discrete behandeling van je vraag.  

 

http://buggenhout-www.mytrusto.be/

