
LIJST VAN BIJDRAGEN DIE WORDEN DOORVERREKEND AAN DE OUDERS 

Onderstaande diensten/voorwerpen worden door de leerkracht aangestipt en door het secretariaat 

op de maandelijkse schoolrekeningen afgerekend.  

Refter (facultatief)  

− Gebruik refter: € 0,50  

Pedagogische activiteiten  

− Zwemmen : € 4 per beurt.  

In het zwemgeld zit: tramvervoer en toegang tot het zwembad.  

Leeruitstappen en -activiteiten  

 In overleg met het oudercomité bieden we een rijke waaier van culturele, pedagogische en sportieve 

activiteiten aan, o.a. schoolreis, theater, sport en cultuur… De kosten zullen onderstaande maxima 

niet overschrijden. Dit bedrag staat los van de onkosten voor drank, voor- en of naschoolse opvang 

en abonnementen.    

Overzicht jaarlijks terugkomende uitstappen 

1KA + 1KB:  
Kinderboerderij 
‘Struisvogelnest’ 
Kabouterland 
Theater 
Sportdag 
 

2KK en 3KK 
Kinderboerderij Rivierenhof 
Kabouterland 
Het Paleis 
1 Overnachting op school 
Sportdag 
 

1LS 
Kabouterland 
Uitstap Rivierenhof 
Het Paleis 
1 overnachting op school 
Sportdag 
 

2LS en 3 LS 
Kabouterland 
Uitstap Rivierenhof 
Kinderboerderij ’t Groenhof(2 
overnachtingen) 
Het Paleis 
Sportdag 
 

4LS 
Uitstap Rivierenhof 
Sportklassen te Herentals(2 
overnachtingen) 
Het Paleis 
Sportdag 
Schoolreis 
 

5 en 6 LS 
Afwisselend bosklassen(4 
overnachtingen)/fietsklassen(3 
overnachtingen) 
Het Paleis 
Rivierenhof 
Sportdag 
Schoolreis 

 

Als school zijn we verplicht ons aan de maximumfactuur te houden: 

− Lagere school maximumfactuur : €85  

− Kleuterschool maximumfactuur : €45 

 − Meerdaagse schooluitstappen bedraagt de maximumfactuur €435 voor de hele lagere school.  

 

Toezichten (facultatief) 

Ochtendtoezicht:  

tussen 07.30u. en 08.00u. u betaalt €1,25 per keer en per kind  



Avondtoezicht:  

tussen 15.45u. en 16.30u. u betaalt €1,25  

tussen 16.30u. en 17.15u. u betaalt €1,25  

tussen 17.15u. en 17.45u. u betaalt €1,25  

na 17.45u. u betaalt €2,50 per 15 minuten over tijd  

Studie (enkel voor de lagere school): 

1 en 2LS 

Studie tot 16.15u 

3LS tot 6LS 

Studie tot 16.30u 

Voor kinderen die daarna nog naar het avondtoezicht gaan, begint de tweede betalende beurt te 

lopen vanaf 16.15u of  16.30u.  

Op vrijdag en op de dagen voor verlofdagen of vakantieperioden is er geen studie; de kinderen van 

de lagere school blijven dan vanaf 15.45u. in het avondtoezicht.  

Woensdagnamiddagtoezicht:  

Op woensdag wanneer er ’s morgens school is, is er in de namiddag opvang van 12.05u. tot 17.00u.  

tussen 12.05u. en 13.00u. u betaalt €1,25  

tussen 13.00u. en 14.00u. u betaalt €1,25  

tussen 14.00u. en 15.00u. u betaalt €1,25  

tussen 15.00u. en 16.00u. u betaalt €1,25  

tussen 16.00u. en 17.00u. u betaalt €1.25 

na 17.00u. u betaalt €2,50 per 15 minuten over tijd  

De kinderen brengen zelf boterhammen en drinken mee voor ’s middags.  

Het ochtendtoezicht, avondtoezicht, woensdagnamiddag en studie wordt per beurt en per kind 

aangeduid op een kaart. Op het einde van elke maand worden deze kaarten verrekend bij de 

maandafrekening.  

 

Tijdschriften (facultatief)  

 

Kleuterschool  
1KA Doremini+ Kid’i 

 
€ 36  

1KB Doremini + Kid’i € 36  



 

2KK Doremix+ Kid’i 
 

€ 36  

3KK Doremi + Kid’i 
 

€ 36  

Lagere school  
1LS Maan-roos-vis tijdschrift (10 

nummers) 
€ 29,95  

 Maan-roos-vis tijdschrift (10 
nummers + doeblok ‘Ik leer 
lezen’) 

€ 32  

4LS – 5LS – 6LS National Geografic Junior (11 
nummers) 

€ 36,95  

 National Geografic Junior (11 
nummers + zomer- en 
winterboek) 

€ 46,95  

5LS – 6LS En Action 5 LS 
 

€ 10,30  

 En Action 6 LS 
 

€ 10,30  

 


