PRIJZEN +
MAXIMUMFACTUUR
SCHOOLJAAR 2018 - 2019

Ook onze school moet, mag sommige kosten doorrekenen aan de ouders. Bepaalde uitgaven zijn
voor iedereen, voor andere kun je kiezen.

NIET-VERPLICHTE UITGAVEN
Wellicht heb je gemerkt dat de prijzen van maaltijden, opvang, slaapklasje, studie, … niet meer in
de infobrochure zijn opgenomen.
Je vindt ze ook op onze website  waar we voor staan en praktische info  prijzen op school.
Warme maaltijd (maaltijd + halfuur
toezicht)
Eigen picknick
(drankje + halfuur toezicht)
Slaapklasje 12.15 u. – 13.45 u.
Opvang

€ 4,08 (€ 3,21 + € 0,87)
€ 1,36 (€ 0,49 + 0,87)
€ 2,61
€ 0,87 per begonnen halfuur
-op maandag, dinsdag, donderdag: vanaf 16.15 u.
-op woensdag vanaf 12 u.
-op vrijdag vanaf 15.15 u.

Studie (idem opvang)
Halve studie (idem halfuur opvang)
Naschoolse les
Activiteit Brede school
Zwemmen K3 t.e.m. L5

Na 18.15 u. (op vrijdag 17.15 u.) wordt ook
€ 0,87 gerekend tot 18.30 u. (op vrijdag 17.30 u.)
€ 1,74
€ 0,87
€ 2,50 / 50 min.
€ 3 / uur
€ 2,50 per beurt

VERPLICHTE UITGAVEN


Verplichte uitgaven die niet onder de scherpe maximumfactuur vallen: Tijdens de lessen
lichamelijke opvoeding dragen alle leerlingen uit het lager eenzelfde T-shirt en sportbroekje.

Turnbroekje
Turntruitje


€ 10
€ 12

Verplichte uitgaven die onder de maximumfactuur vallen: Het Vlaams Parlement heeft een
maximumfactuur voor basisscholen opgesteld: deze bedragen kunnen in januari aangepast
worden. Dit gaat over activiteiten die het onderwijs ‘levendiger’ maken, of waarvoor we
externen inschakelen.
o Voor alle kleuters: 45 euro
o Voor het lager: 85 euro
o Meerdaagse uitstappen verspreid over de zes jaar (lager): 425 euro

BEGROTINGEN
In het begin van het schooljaar maken we per klas een begroting. Bij de planning van de
activiteiten waarvoor moet betaald worden, wordt een raming van de onkosten gezet.
Tijdens het schooljaar kan dit uiteraard gewijzigd worden, maar het totale maximum bedrag zal
nooit overschreden worden.
BEGROTING K1
Schoolreis 'De Sierk'
Theater Wortel
Bezoek kinderboerderij Pierlapont
Cultuur
TOTAAL

€ 20,00
€ 6,00
€ 14,50
€ 4,50
€ 45

BEGROTING K2
Zwartepietenvoorstelling vzw Aartbei:
Schoolreis de Sierk + bus
Visueel theater: Stip-4Hoog
Film: Rita en krokodil
STEM: Technopolis on tour
Varia
TOTAAL

€ 7,00
€ 22,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 2,50
€ 1,50
€ 45

BEGROTING K3
Zwartepietenvoorstelling vzw Aartbei:
Zwemmen + vervoer (4 beurten à € 2,50)
STEM: digitale wolven
STEM: technopolis on tour
Permekemuseum
Kinderboerderij: brood bakken
Schoolreis
TOTAAL

€ 7,00
€ 10,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 1,50
€ 1,00
€ 20,00
€ 45

BEGROTING L1
Zwemmen + vervoer (13 beurten à €2,50)
Sportdag aan zee
Zwartepietenvoorstelling vzw Aartbei:
Meester op de fiets
Beisbroek
Eersteklasconcerten (concertgebouw)
Schoolreis of Week van de zee
STEM: Digitale wolven
Bewegingstheater 'De Gevleugelden'
Film: Brammetje Baas
STEM Technopolis on tour + lijnbus
TOTAAL

€ 32,50
€ 5,00
€ 7,00
€ 1,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 14,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 85

BEGROTING L2
Zwemmen + vervoer (13 beurten à €2,50)
Sportdag aan zee
Meester op de fiets
Open repetitie concertgebouw
Permeke
Beisbroek "David en de zijn vrienden"
Illustrator in de klas Greet Bosschaert
Film "Brammetje Baas"
STEM digitale wolven
STEM technopolis on tour (vives)
Toneel "De gevleugelden"
TOTAAL
Boerderijklas: tweedaagse
BEGROTING L3
Zwemmen + vervoer (13 beurten à €2,50)
Sportdag aan zee
Vel tegen vel: Groeningemuseum + schilderact
Figurentheater Saperlipopette
STEM: Digitale wolven
Concertgebouw: sound factory
STEM: technopolis on tour
Sterrenwacht
Meester op de fiets
Kinderboerderij: verticaal tuinieren
Bulskampveld: Uilen + sporentocht
Cultuur

€ 32,50
€ 5,00
€ 2,00
€ 4,50
€ 2,50
€ 5,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 73,50
€ 90
Maandelijks voorschot van €10

€ 32,50
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 2,50
€ 7,00

Uitstap einde schooljaar
TOTAAL
Tweedaagse Gent
BEGROTING L4
Zwemmen + vervoer (13 beurten à €2,50)
Sportdag aan zee
Vel tegen vel: Groeningemuseum + schilderact.
Poppentheater
Concertgebouw: sound factory
STEM: technopolis on tour
Kinderboerderij: kaas maken
Volkssterrenwacht
STEM: Kortrijk: my Machine
Bulskampveld: Uilen + sporentocht
Uitstap einde schooljaar
TOTAAL
Tweedaagse Gent
BEGROTING L5
Zwemmen + vervoer (13 beurten à €2,50)
Sportdag aan zee
Beisbroek + bus
De Gavers
Concertgebouw: Open repetitie
Zeedag: week van de Zee
Loppem doolhof + ijsje
Film: Le voyage de Fanny
Cultuur
Kinderboerderij: kaas maken
TOTAAL
BEGROTING L6
Sportdag aan zee

€ 7,00
€ 85
Max. €100
Maandelijks voorschot van €15

€ 32,50
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 1,00
€ 8,00
€ 15,00
€ 2,50
€ 4,00
€ 85
Max. €100
Maandelijks voorschot van €15

€ 32,50
€ 5,00
€ 8,50
€ 16,00
€ 4,50
€ 8,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 4,50
€ 1,00
€ 85

€ 5,00

Beisbroek: paddenstoelenwandeling

€ 8,50

Kinderboerderij: bevruchting

€ 1,00

Open repetities concertgebouw

€ 4,50

Federaal parlement

€ 4,00

Kathedraalconcert

€ 2,50

De Gavers natuurexcursie

€ 16,00

Kajak @ Kijkuit

€ 12,50

Boeken toe @de gavers

€ 16,00

Technologie olympiade
Film: Le voyage de Fanny
Cultuur
TOTAAL
Tweedaagse

€ 2,00
€ 2,50
€ 10,50
€ 25
Nog te bepalen

