Richtprijzen
2021 -2022
Bijlage 3 bij
schoolbrochure
De prijzen hieronder zijn richtprijzen. Dit wil zeggen dat er van afgeweken kan worden. Er wordt
telkens aangegeven of het om een verplichte uitgave gaat of niet. Bepaalde niet-verplichte
uitgaven (uitstappen in kleuterklas, plattelandsklassen, bosklassen …) bevelen we niettemin
sterk aan, omdat ze een essentieel onderdeel uitmaken van het programma van dat jaar.
Kortingen voor broers en zussen:
3de kind: 25%
vanaf het 4de kind: 50%

OMSCHRIJVING

VERPLICHT?

TARIEF

Voor iedereen
Oog voor Lekkers (1 dag fruit, 1 dag melk)

neen

gratis

Kraantjeswater

neen

gratis

Voorschoolse opvang (van 7uur tot 8uur, per begonnen
half uur)

neen

0,75 euro  1euro

Naschoolse opvang
(tussen 15.45uur en 17.15uur, per begonnen half uur)

neen

0,75 euro 1euro

Naschoolse opvang
(tussen 17.15uur en 18 uur, per begonnen half uur))

neen

0,75 euro 1euro

Opvang op woensdag
(tussen 12uur en 18.00uur, per begonnen uur)

neen

1 euro

neen
neen

5 euro
10 euro

Indien de kinderen later dan 18u00 worden opgehaald,
betaalt u € 7 per begonnen uur.
Opvang pedagogische studiedag
° Halve dag
° Hele dag

Vanaf het 2de kind vermindering
Tussenkomst voor kansenpas
Fiscaal aftrekbaar
Laattijdig ingeschreven of niet komen opdagen worden
aan dezelfde tarieven verrekend.
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Middagtoezicht

neen

1 euro

Sportdag, uitstappen, schoolreis

ja

maximumfactuur

neen

afhankelijk van de
uitgeverij

Studie

neen

0,75 euro

Zwemmen

ja

1 euro

Badmuts

ja

0,85 euro

Zwembrevet

neen

1,20 euro

Turnkledij school: broekje (gaat gemiddeld twee jaar
mee)

ja

10 euro

Turnkledij school: t-shirt (gaat gemiddeld twee jaar mee)

ja

6,50 euro

Turnzak school (bij verlies, de eerste is gratis)

ja

2,50 euro

Tijdschriften en/of boekenpakketten

neen

afhankelijk van
uitgeverij

Moev (op woensdagnamiddag: opvang + drank)
Vanaf 16.15uur gaan de kinderen naar de opvang.

neen
neen

1,20 euro
1,50 euro

Kleuterschool
Tijdschriften
Lagere school

Sinds 1 september 2007 moet in alle basisscholen de decretale kosteloosheid van wat nodig is
om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken, strikt gerespecteerd
worden.
Voor activiteiten en verplichte materialen die niet nodig zijn voor het behalen van
ontwikkelingsdoelen en eindtermen, waarbij de ouders niet zelf de prijsmarge kunnen bepalen,
wordt een scherpe maximumfactuur ingevoerd. In het schema ziet u hoeveel de
maximumfactuur bedraagt per klasgroep.
KLEUTER: 45 euro
LAGER: 90 euro
Ter info

*Voor de kasteelklassen (1ste leerjaar) is er een spaarsysteem vanaf januari.
*Vanaf het 4de leerjaar kan er gespaard worden voor de bosklassen in het 6de leerjaar.
Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur (voor meerdaagse
schooluitstappen) aan het einde van het lager onderwijs 450 euro.
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