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KOSTENRAMING BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2015-2016 

 
A. Uitgaven die vallen onder de maximumfactuur  

(scherpe maximumfactuur voor kleuter: €45; voor lager: € 85) 
TURNEN 
* turn T-shirt met logo van de school: maat 7- 8 jaar: € 9 
                     maat 9 -11 jaar: € 10 
                        maat 12 - 14 jaar: € 10 
Kinderen van het 1ste leerjaar en nieuwe leerlingen in het lager krijgen 1 gratis turn 
T-shirt (kleinste maat) 
Er wordt gevraagd een donkerblauwe korte turnbroek te dragen tijdens de turnles. Deze 
kan aangekocht worden op school. Ook graag witte sokken aan. 
* donkerblauwe of zwarte korte turnbroek: maat 6, 8 en 10 jaar = € 10 
                             maat 12 jaar of maat 38 = € 12 
 
ZWEMMEN (en vervoer)  
* zwembeurt: tweewekelijks, max. 18 beurten, inkom wordt betaald door de gemeente  
  (niet voor 3K) 
* zwemvervoer: € 1,25 per zwembeurt (heen en terug)  
     : gratis voor het 6de leerjaar 
* derde kleuter heeft watergewenning vanaf na de krokusvakantie (€ 0,80 per  
   zwembeurt) 
 
VERPLAATSINGEN EN IKOMGELDEN BIJ EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN  (een of 
een halve dag) 
* SPORT   een sportdag, ijsglibberen, SVS-activiteiten, doe aan  
                                           sportbeurs, … 
* CULTUUR en NATUUR toneel- en filmvoorstellingen, musea, tentoonstellingen,  
                                           jeugdauteur, leerwandeling, Archeon (derde graad), … 
* SCHOOLREIZEN 
 
PROJECTEN  de week van het verkeer, milieu, i.v.m. jaarthema, …. 
 
 

B. Minder scherpe maximumfactuur 
(maximum € 410 in de schoolloopbaan) 
 

In onze school organiseren we: 
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- boerderijklassen voor 3de en 4de leerjaar: tweejaarlijks 
- bosklassen voor 5de en 6de leerjaar: tweejaarlijks 
 
 

C. Uitgaven die NIET vallen onder de maximumfactuur  
NIET VERPLICHT – VOLLEDIG VRIJBLIJVEND 

 
MAALTIJDEN 
* warme maaltijd: soep, maaltijd, mineraalwater, gebruik eetzaal: € 2,30/dag 
  wie volle maaltijd neemt kan enkel water drinken 
* eigen lunch met water: gratis 
* eigen lunch met choco, melk, soep of fruitsap: € 0,40/dag 
 
 
DRANKJES 
* chocomelk: € 0,40/dag 
* melk: € 0,40/dag 
* fruitsap: € 0,40/dag 
 
ABONNEMENTEN PER JAAR – UITGEVERIJEN 
Tijdschriften: aanbevolen verkoopprijzen van de uitgever 
Lees- en leerbevordering: aanbevolen verkoopprijzen van de uitgever 
Bv. Boektoppers, jeugdboekenweek, vakantieblaadjes, … 
Opgelet: prijzen zijn onder voorbehoud! 
Uitgeverij Averbode: 
* Dopido – 1ste kleuterklas: € 31 
         nieuwe kleuters vanaf januari betalen € 22 
         nieuwe kleuters vanaf april betalen € 11 
* Dokadi – 2de kleuterklas: € 31 
* Doremi – 3de kleuterklas: € 31 
* Zonnekind – 1ste en 2de leerjaar: € 36 
* Zonnestraal – 3de en 4de leerjaar: € 36 
* Zonneland – 5de en 6de leerjaar: € 36 
* Leeskriebel – 3de leerjaar: € 27 voor 9 leesboekjes 
* kerstboek – paasboek – vakantieboek: € 6/boek  
 
Uitgeverij Blink: 
* National Geographic Junior abonnement: € 35 (4L-5L-6L) 
* Bobo (3K): €35 
 
Uitgeverij De Eenhoorn: 
* Klapkrant – 3de en 4de leerjaar: € 17 
* Kits – 5de en 6de leerjaar: € 18 
 
Uitgeverij Zwijsen: 
* Maan-roos-vis-krant – 1ste leerjaar: € 28 voor 10 nummers; € 30 met speel-leesboek  
* Leesleeuw – 1ste en 2de leerjaar: € 31 voor 10 leesboekjes 
 
Uitgeverij Van In: 
* ‘En action Groeiboek leerjaar 5: € 9,85 
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* ‘En action Groeiboek leerjaar 6: € 9,85 
* ‘Boektoppers’ voor lager: € 20 per pakket/per leerjaar 
* ‘Boektoppers’ voor kleuter: € 20/pakket of €30/abonnement (detail: zie folder  
    september 2015) 
                                              
Al deze en andere aanbiedingen (bv. vakantieboeken en cd-roms op het einde van het 
schooljaar) zijn zinvol maar niet verplicht!  
 
 
WOENSDAGNAMIDDAGACTIVITEITEN 
Bv. Zwemmarathon, netbal, unihockey, voetbal 4 x 4, trefbal 
     Min. € 1/beurt en max. €5/beurt (als de bus moet rijden) 
 
LEERLINGENVERVOER 
* 40-beurtenkaart: € 34  
* 20-beurtenkaart: € 17  
max. € 182 per schooljaar 
max. € 327,60 per gezin 
2e kind 20 % korting 
3e kind is gratis    
kleuter is gratis 
prijzen zijn onder voorbehoud 
 
GELEGENHEIDSUITGAVEN 
* nieuwjaarsbrieven: max. €2/brief; nieuwjaarsbrief met foto: max. €4 
/brief 
* schoolkrantje wordt 2 keer per jaar gratis meegegeven  
* … 
 
FOTOKOPIE aangevraagd door de ouders  
€ 0,15 per blad zwart-wit 
 


