Schooljaar 2021-2022 - versie september 2021
Overzicht schoolkosten Vrije Basisschool Sint-Carolus
Kosteloos
Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Hiervoor mogen geen kosten aan ouders doorgerekend worden.
Om scholen en ouders duidelijkheid te verschaffen werd een lijst samengesteld van wat een basisschool gratis ter beschikking moet stellen van de leerlingen.
Voorbeeld: Een school maakt gebruik van handboeken en werkboekjes. Deze zijn vermeld op de lijst en moeten kosteloos aan de leerlingen ter beschikking
gesteld worden.

Verplichte kosten
1) Kosten die vallen onder de scherpe maximumfactuur
Activiteiten tijdens de schooltijd die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van eindtermen of
ontwikkelingsdoelen.
(voorbeelden: schoolreis, toneelvoorstelling, culturele uitstap, sportdag, zwemmen buiten het schooljaar gratis
zwemmen,…). Zie in het kader hieronder: ter informatie – schooleigen richtprijzen
Materialen die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen of ontwikkelingsdoelen, maar die de
school toch verplicht om aan te kopen en waarvoor de ouders de kostprijs niet zelf kunnen bepalen
(voorbeelden : turnkledij, tijdschrift verplicht aan te kopen via de school,…)
Ter informatie – schooleigen gegevens
Peuterklas: schoolreis (1.00) en toneel (10.00)
K1: schoolreis (21.00) en toneel (10.00)
K2: leeruitstap (15.00), toneel (4.00) en schoolreis (21.00)
K3: zoo (15.00), Huis v/d Sint (1.50), schoolreis (21.00) en zwemmen (4.00)
L1: film (4.00), toneel (5.00), Huis v/d Sint (1.50), sportdag (15.00)
L2 : film (4.00), toneel (5.00), zwemmen (14.00), sportdag (15.00) en schoolreis (16.00)
L3 : film (4.00), toneel (5.00), zwemmen (14.00), sportdag (15.00), zoo (18.00) en
schoolreis (22.00)
L4 : film (4.00), toneel (5.00), zwemmen (14.00), sportdag (15.00) leeruitstap (17.50) en
schoolreis (22.00)
L5 : film (4.00), toneel (5.00) zwemmen (14.00), sportdag (15.00), 2 musea
(10.00), leeruitstap (21.00) en schoolreis (1.50)
L6 : film (4.00), toneel (5.00), zwemmen (14.00), sportdag (15.00) en schoolreis (27.00)

11.00 euro
31.00 euro
40.00 euro
35.50 euro
25.50 euro
54.00 euro
78.00 euro
77.50 euro
70.50 euro
65.00 euro

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

€ 45,00

€ 90,00

2) Andere verplichte kosten
Turn-T-shirt met logo van de school
Turnbroekje
Turnzak (eerste turnzak is gratis)
Zwemmuts

Kleuteronderwijs
-

Lager onderwijs
8.00 euro
15.00 euro
2.50 euro
0.85 euro

3) Kosten die vallen onder de minder scherpe maximumfactuur (440 euro voor sj. 2019-2020 over de 6 schooljaren heen)
Meerdaagse uitstappen
(voorbeelden: bosklassen, zeeklassen, sneeuwklassen,…)
Meerdaagse uitstappen buiten de schooluren vallen niet onder de minder scherpe maximumfactuur.
De bijdrage van de ouders wordt gespreid over de volledige schoolloopbaan in het lager onderwijs.

L1: kasteelklassen
(50.00 euro)
L6 : bosklassen
(250.00 euro)

Niet-verplichte kosten
Kosten die vallen onder de dienstverlening van de school
Diensten aangeboden door de school waar ouders VRIJWILLIG gebruik van kunnen maken. Je hoeft je als ouder niet verplicht te voelen deze zaken aan te
kopen.
Rubriek 1: Materialen
Nieuwjaarsbrieven (per stuk)
Jaarabonnement tijdschriften
Zwembrevet (per stuk)
Rubriek 2: Opvang *
Middagtoezicht (per middag)
Studiebegeleiding (per begonnen half uur)
Voorschoolse opvang (per begonnen half uur)
Naschoolse opvang (per begonnen half uur)
Naschoolse opvang op woensdagnamiddag (per begonnen uur)
Opvang tijdens pedagogische studiedagen (halve dag = 7.50 euro; een volledige dag = 15.00 euro)
* Korting voor opvang van het 3e en 4e kind (resp. -25 %, - 50%)
Rubriek 3: Eten en drinken
Kraantjeswater (altijd gratis)
Oog voor Lekker-actie (op donderdag fruit en op vrijdag melk)
Soep (van 08/11/2021 tot de krokusvakantie, voor leerlingen vanaf de 2e kleuterklas tot en met het 6e
leerjaar)

Rubriek 4: Schooleigen aanbod

Kleuteronderwijs
0.70 euro
37.00 euro

Lager onderwijs
0.70 euro
40.00 euro
1.25 euro

1.00 euro
0 euro
1.00 euro
1.00 euro
1.00 euro
5.00 of 10.00 euro

1.00 euro
0.75 euro
1.00 euro
1.00 euro
1.00 euro
5.00 of 10.00 euro

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

0 euro
0 euro
26.00euro

0 euro
0 euro
26.00euro

Wijze van betalen
De school werkt voor de schoolkosten met 1 voorschotfactuur en 2 afrekeningen. De kosten opvang (voor- en na de school, alsook het blijven eten tijdens de
middag) wordt per schooljaar 4 keer afzonderlijk gefactureerd. Ouders kunnen ervoor kiezen om de maximumfactuur in één keer te betalen:
SCHOOLKOSTEN MAXIMUMFACTUUR
Periode
Facturatie
September-oktober-november Half oktober (voorschotfactuur)
September tot en met maart
April (afrekening)
April-mei-juni
Eind juni (afrekening)

KOSTEN OPVANG
Periode
Facturatie
September-oktober
November
November-december-januari
Februari
Februari-maart-april
Mei
Mei-juni
Eind juni

We verwachten dat de schoolrekeningen op tijd (14 dagen na ontvangst) en volledig worden betaald.
We geven de voorkeur aan betaling via overschrijving, maar cash betalen kan ook op het secretariaat van de school.
 Voor de meerdaagse uitstappen is er een mogelijkheid tot instappen in een spaarsysteem (voor kasteelklassen wordt er in het 1e lj. 5 maanden
gespaard; voor de bosklassen (L6) wordt er over 2 schooljaren (= 2 x 10 maanden) gespaard (4e en 5e lj.)
 De kosten te betalen bij gebruik van opvanginitiatieven worden op de schoolrekening aangerekend.
 Jaarabonnementen en soep worden op de 1e schoolrekening aangerekend.

Bij wie kan u terecht in geval van betalingsmoeilijkheden?
Indien u problemen heeft met het betalen van de schoolrekening, dan neemt u contact op met:
de directie
de secretariaatsmedewerker
We maken dan afspraken over een aangepaste betalingswijze (afbetalingsplan). We verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat hiervoor een aanleiding is, dan zal de school verdere stappen
ondernemen.
Uiteraard zoeken we eerst naar een oplossing in overleg.
Bij afwezigheden of afzeggingen kunnen gemaakte kosten – die de school niet kan recupereren - worden aangerekend.
Spreiding van de schoolrekeningen: niet van toepassing. We rekenen de kosten onmiddellijk aan op de eerstvolgende schoolrekening.
Van de maximumfactuur wordt per lj. bijgehouden hoeveel er nog van de maximumfactuur overblijft. Onze leerkrachten blijven mooi onder het
maximumbedrag (zie p. 1 - verplichte kosten).
KLEUTERS
Totaal
LAGER

Bijdrage
scherpe maxfactuur

Bijdrage
niet-scherpe
maxfactuur

Materialen

Opvang

Eten en drinken

Schooleigen aanbod

Eten en drinken

Schooleigen aanbod

€ 45,00

Bijdrage
niet-scherpe
Materialen
maxfactuur (*)
Totaal
€ 90,00
€ 450,00
(*) Bijdrage die enkel betaald worden in het eerste, vijfde en zesde leerjaar
Bijdrage scherpe
maxfactuur

Opvang

Welke voordelen biedt de kansenpas?
Houders van een kansenpas kunnen korting krijgen.
U kan een kansenpas aanvragen in het Welzijnshuis (indien u voldoet aan de voorwaarden).
De school kan u hierbij ook helpen. Daarom vragen wij u in september om de kansenpassen of de klevers van het ziekenfonds van uw kinderen te bezorgen.

Indien u bij de mutualiteit over verhoogde tegemoetkoming beschikt (dat ziet u aan het feit dat het cijfer op een 1 eindigt), dan voldoet u aan de voorwaarden
voor een kansenpas.
Wie een kansenpas heeft krijgt 50% korting op alle vormen van voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht.
Wie een kansenpas heeft, betaalt het tarief dat aangerekend wordt door de culturele instellingen van de Stad Sint-Niklaas (vb. toneel en film aan 2.50 euro)

