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Lijst van bijdragen die worden doorgerekend aan de ouders: 

 VOORSCHOOLSE OPVANG: 
Het eerste deel (2 streepjes) duurt van 07.30 uur tot 07.55 uur en van 07.55 uur tot 
08.15 uur loopt het tweede deel (1 streepje). Het kost €1/deel (per streepje) voor het 
eerste kind en €0,75 (per streepje) vanaf het tweede kind. 
 

 Voor de kinderen die gebracht worden na 8.15 uur: gratis 
  
 NASCHOOLSE OPVANG: 

 De naschoolse opvang start vanaf 15.10 uur en loopt tot 16.30 uur. Het eerste deel 
(1streepje) betalend toezicht loopt van 15.30 uur tot 16.00 uur en het tweede deel (2 
streepjes) loopt van 16.00 uur tot 16.30 uur. Ook hier kost het €1/deel (per streepje) 
voor het eerste kind en €0,75 vanaf het tweede kind. 
 

De naschoolse opvang op woensdag start om 12.10 uur en loopt tot 12.45 uur. Het eerste 
deel (1 streepje) betalend toezicht loopt van 12.15 uur tot 12.30 uur en het tweede (2 
streepjes) loopt van 12.30 uur tot 12.45 uur. Ook hier kost het €1/deel (per streepje) 
voor het eerste kind en €0,75 vanaf het tweede kind. 

 
              ZWEMMEN in de lagere school is inbegrepen in de maximumfactuur.  
              Dit kost €1,30. 
 

WARME MAALTIJD: de kinderen krijgen soep, aardappelen, vis of vlees en groenten.  

 Kleutermaaltijd: : €3,90     Lagere school: : €4,40 
 Soep: :                 €0,70                                                    
                Middagopvang:    €33/jaar of €11/trimester 
 
 BEKER WATER: gratis 
 
 De onvoorziene onkosten in de loop van schooljaar: 
 

● Uitstappen, bezoeken, reizen,… maximum €50 per kleuter en 
maximum €95  
per leerling. 
De uitstappen worden op de maandfactuur gefactureerd. 

● Openluchtklassen voor de leerlingen van de 2e en 3e graad:  €480  
voor de hele schoolloopbaan van het lagere schoolkind. 

● Abonnementen: allemaal facultatief te bestellen! 
Dopido/Dokadi/Doremi:                               €40/jaar 
Zonnekind/Zonneland/Zonnestraal:      €45/jaar 
Vlaamse Filmpjes:                                         €35 
Kerstboek, paasboek, vakantieboek:             €? 

  Maan, roos, vis:                                            €?/jaar (10 nummers) 
● T-shirt van de school voor de leerlingen van de lagere school (turnen) 
● Nieuwjaarsbrief 
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