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                  Bijlage bij het schoolreglement: 

Bijdrageregeling voor ouders tijdens schooljaar 
2022-2023 

 
 
 
 
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de financiële bijdragen die de school kan vragen.      
Er zijn zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. 
 
 
- Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige 

aanbiedt (turnkledij vanaf 1ste leerjaar), koopt u op school (zie punt 1). In de verplichte uitgaven 
zitten ook alle activiteiten en uitstappen van de scherpe maximumfactuur (zie punt 2). Dit houdt 
in dat er voor die zaken maximum € 50 per kleuter en € 95 per ‘leerling lager’ per schooljaar 
aan ouders mag aangerekend worden. De meerdaagse uitstappen (= minder scherpe 
maximumfactuur) behoren eveneens tot de verplichte uitgaven (zie punt 3). Hiervoor mag er 
maximum € 480 voor de hele lagere schoolloopbaan van een kind aan ouders worden 
aangerekend. 
 

- Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of voor 
activiteiten waar uw kind niet verplicht moet aan deelnemen of voor diensten waarop u als 
ouder graag rekent. Als u ze aankoopt, als uw kind eraan deelneemt of als u van zo’n dienst 
gebruik maakt, moet er wel een bijdrage voor betaald worden.  

 
 

1. Verplichte uitgaven (die niet onder de scherpe maximumfactuur vallen) 
- Voor lichamelijke opvoeding 

a. een T-shirt, enkel voor de kinderen van de lagere afdeling:  € 12  
b. een broekje, enkel voor de kinderen van de lagere afdeling:  € 10  

 
2. Andere verplichte uitgaven (die wel onder de scherpe maximumfactuur vallen), omvatten 

alle activiteiten en  uitstappen die de kinderen in klas- en schoolverband doen (bijv. toneel, 
zwemmen, kinderboerderij, sportdag, schoolreis, …)  

- max. € 50 per kleuter per schooljaar 
- max. € 95 per leerling lager per schooljaar 

 
3. Verplichte uitgaven (die onder de MINDER scherpe maximumfactuur vallen = 

meerdaagse uitstappen) 
1. 5de leerjaar  Stadsklassen naar Brussel    ca. € 170 
2. 6de leerjaar  Plattelandsklas naar Torhout  ca. € 210 

 
4. Niet verplichte uitgaven 

1. Eetzaal: maaltijd + drank + toezicht 
a. soep + warme maaltijd + water: € 3,85 
b. soep en water (bij een eigen lunchpakket): € 0,50 
c. middagopvang: € 0,90 

 
2. Ochtendopvang 

a. € 1,80 tussen tussen 7u15 en 7u45 
b. € 0,90 vanaf 7u45 
c. Vanaf 8u00 gratis opvang 
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3. Woensdagnamiddagopvang (= Petteflet) - info te verkrijgen bij de directeur 
a. € 1,80 bij de start 
b. € 0,90 per begonnen halfuur (= vanaf 13u00) 
c. Einde opvang om 18u30 

 
4. Avondopvang op maandag, dinsdag en donderdag 

a. € 1,80 bij de start (= 16u30),  
b. + € 0,90 voor wie er om 17u30 nog is 
c. + € 0,90 voor wie er om 18u00 nog is 
d. + € 0,90 voor wie er om 18u30 nog is 
e. Einde opvang om 18u45 

 
5. Avondopvang op vrijdag 

a. € 1,80 bij de start (= 15u45),  
b. + € 0,90 voor wie er om 16u45 nog is 
c. + € 0,90 voor wie er om 17u15 nog is 
d. + € 0,90 voor wie er om 17u45 nog is 
e. + € 0,90 voor wie er om 18u15 nog is 
f. Einde opvang om 18u30 

 
Wie zijn kind na schooltijd meeneemt, moet altijd de verantwoordelijke op de 
speelplaats hiervan op de hoogte brengen. De naam van het kind wordt gescand en 
de betaling stopt.   
 
6. Studie (ma-do) (zie hieronder voor de organisatie van de studie)  

a. € 1,80 bij de start 
b. vanaf 17u30: zie opvang (punt 4) 

 
7. Peuterslapen over de middag vanaf 12u15 (ma, di, wo, do en vr): € 1,80/middag  

 
8. Naschoolse activiteiten zoals kleuterturnen, omnisport, toneel,…: € 2,50 per beurt 

 
 

Ter info bij punt 6: Organisatie studie (maandag – donderdag) 
 
1ste leerjaar geen studie tot aan de herfstvakantie, wel opvang op de speelplaats tot 18u45  
  na de herfstvakantie studie op maandag van 16u30 tot 17u00  
 
2de leerjaar   studie op maandag vanaf september van 16u30 tot 17u00 en tevens studie op  

donderdag vanaf de herfstvakantie 

 
3de en 4de lj studie van 16u30 tot 17u00 (vanaf de tweede schoolweek)   
 
5de en 6de lj studie van 16u30 tot 17u15 (vanaf de tweede schoolweek)  
 
De studie is verplicht voor alle kinderen van de lagere school die om 16u30 nog overblijven.  
 
Er is geen studie op dinsdag, woensdag en vrijdag. Er is die dagen wel opvang tot 18u30 (woe + 
vr) of tot 18u45 (di). 
 
 
 
Vriendelijke groeten 
Het schoolteam  


