
 
 

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 Kleuteronderwijs 

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 

Wij doen ons best om veel onder de maximumfactuur te blijven. 

Voor meer details zie bijdragelijst per jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
€ 50,00 

Overzicht schoolkosten Kleuterschool: H.Familie 



 Kleuteronderwijs 

2) Andere verplichte kosten 
Turn-T-shirt met logo van de school NVT 

Turnbroekje NVT 

Zwemmuts NVT 

Turnzak NVT 

Pennenzak NVT 

Drinkbus NVT 

Tekentas € 5,00 (1e gratis) 

 

3) Kosten die vallen onder de minder scherpe maximumfactuur (420 euro voor 2016-2017 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, indien zij dat 

wensen.(wij geven de mensen de kans maar verplichten dit niet) 

 

 
NVT 

 

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 

Tijdschriften (per jaar) 

Dopido, Doremi, Dokadi (kleuterschool) 
 

Prijzen uitgeverij 

Nieuwjaarsbrieven (per stuk) € 0,65 

Klasfoto (per stuk) Gratis bij het tijdig inloggen binnen de 10 

dagen; anders € 5,00 

Vakantieblaadjes en vakantieboeken (per stuk) NVT 

Zwembrevet (per stuk) NVT 



Rubriek 2: Opvang 

Middagtoezicht (per middag) € 1,5 

Studiebegeleiding (per beurt van een half uur) NVT 

Voorschoolse opvang (per beurt van een half uur) NVT(buitenschoolse opvang) 

Naschoolse opvang (per beurt van een half uur) € 1,00 

Rubriek 3: Eten en drinken 

Water kraan (altijd gratis)  

Melk of flesje water (alleen ’s middags) € 0,30 flesje 

Fruitactie (elke week op donderdag een stuk fruit) Door school betaald 

Warme maaltijd € 4,50 

Rubriek 4: Schooleigen aanbod  

  

 

Wijze van betalen 

De schoolrekeningen worden overzichtelijk aangeboden. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent 7 dagen na ontvangst. 

We geven de voorkeur aan betaling via overschrijving, maar cash betalen kan ook op het secretariaat van de school. 

 

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: 

- Directeur 
We maken dan afspraken over een aangepast betalingswijze. 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 worden aangerekend. 

 

Spreiding van de schoolrekeningen 

 

  Bijdrage Bijdrage Materialen Opvang Eten en drinken Schooleigen aanbod  



Schoolpremie 

  scherpe maxfactuur niet-scherpe 

maxfactuur 

     

 Sep        

 Okt Maandelijkse uitgaven       

 Nov Maandelijkse uitgaven       

 Dec Maandelijkse uitgaven       

 Jan Maandelijkse uitgaven       

 Feb Maandelijkse uitgaven       

 Maart Maandelijkse uitgaven       

 Apr Maandelijkse uitgaven       

 Mei Maandelijkse uitgaven       

 Jun Maandelijkse uitgaven       

 Totaal € 50,00       

 

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. 
 
 

 
 

 



Uw kind heeft recht op kinderbijslag. 
Het kinderbijslagfonds betaalt automatisch in de maand augustus de schoolpremie uit. 
Het bedrag hangt af van de leeftijd die het kind bereikt in de loop van het kalenderjaar en het feit of het kind recht heeft op een sociale toeslag. 

Opgelet: 
Regelgeving over de kinderbijslag wordt herzien. 

 

 

 
 

In 2014 bedroeg de jaarlijks 
schoolpremie: 
Leeftijdscategorie 

Kinderen zonder toeslag Kinderen met toeslag 

Kinderen van 0 – 5 jaar € 20,00 € 27,60 

Kinderen van 6 – 11 jaar € 43,00 € 58,59 

Kinderen van 12 – 17 jaar € 60,00 € 82,02 

Kinderen van 18 – 24 jaar € 80,00 € 110,42 

 


