PRIJZEN + MAXIMUMFACTUUR
SCHOOLJAAR 2022-2023

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

NIET-VERPLICHTE UITGAVEN
Warme maaltijd (maaltijd + halfuur
toezicht)
Eigen picknick
(soep & water + halfuur toezicht)
Slaapklasje
Opvang
Zolang de Paddestoel onder ons dak
huist, gebeurt de facturatie via hen

€ 4,75 (€ 3,85 + € 0,90)
€ 1,40 (€ 0,50 + 0,90)
€ 2,70
€ 0,90 per begonnen halfuur
-op maandag, dinsdag, donderdag: vanaf 16.15 u.
-op woensdag vanaf 12 u.
-op vrijdag vanaf 15.15 u.
Na 18.15 u. (op vrijdag 17.15 u.) wordt ook
€ 0,90 gerekend tot 18.30 u. (op vrijdag 17.30 u.)

Studie voor leerlingen lager = zelfde
prijs opvang. Er wordt altijd een
volledige studie aangerekend!
Naschoolse les
Activiteit Brede school
Zwemmen K3 t.e.m. L5

Haal je je kind niet voor sluitingstijd af, dan wordt €1,80
aangerekend (boete)
€ 1,80
€3
€ 3,50 of afhankelijk van soort activiteit
€ 3 per beurt

VERPLICHTE UITGAVEN


Verplichte uitgaven die niet onder de scherpe maximumfactuur vallen: Tijdens de lessen
lichamelijke opvoeding dragen alle leerlingen 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: 50 euro
o Voor het lager: 95 euro
o Meerdaagse uitstappen verspreid over de zes jaar (lager): 480 euro

BEGROTINGEN
In het begin van het schooljaar maken we per klas een begroting. Bij de planning van de
activiteiten waarvoor betaald moet worden (binnen de maximumfactuur), wordt een raming van de
kosten gezet.
Tijdens het schooljaar kan dit uiteraard gewijzigd worden, maar het maximum bedrag zal nooit
overschreden worden.
De begroting wordt in september aan de ouders bezorgd.

