
 

 

INFOBROCHURE 2019-2020 
 

 

 

Beste ouders, 

 

 

 

Bij het begin van elk schooljaar bezorgen wij jullie graag onze jaarlijkse infobrochure met alle 
belangrijke, noodzakelijke en nuttige informatie en afspraken voor het komende schooljaar. Wij 
bezorgen deze info aan alle oudste kinderen van de school, zodat elk gezin één exemplaar ontvangt.  

In de infomap die u bij inschrijving allemaal heeft ontvangen, mag u dus de infobrochure van vorig 
schooljaar vervangen door deze nieuwe infobrochure voor 2019-2020. 

Let wel: wij proberen dit schooljaar opnieuw echt kostenbesparend te werken en verminderen dus 
het aantal kopies. Daarom kopiëren wij niet meer de hele infobrochure, maar alleen het deel met de 
jaarkalender en het prijzenbeleid voor 2019-2020. 

De volledige infobrochure is in kleur te raadplegen en te downloaden op de website van de school 
www.dekleineprins.be  onder “de school – infobrochure”. 

Wenst u toch een volledig exemplaar op papier te ontvangen? Dan volstaat het om even langs te 
komen in het bureau van de directeur.  

Door op deze manier te werken, zetten wij opnieuw een stap in het digitale tijdperk, werken we 
kostenbesparend én denken we meteen ook aan ons milieu. 

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met alle vragen zijn jullie uiteraard 
steeds welkom bij ons! 

 

 

 

Kristof Casier, directeur 

namens het team van De Kleine Prins 

 

 

 

 

 

 

Basisschool De Kleine Prins 
Aug. Debunnestraat 15 – 8930 MENEN 

056/53.25.91 
info@dekleineprins.be – www.dekleineprins.be 

 

http://www.dekleineprins.be/
mailto:info@dekleineprins.be
http://www.dekleineprins.be/


HOOFDSTUK 11. JAARKALENDER 

De jaarkalender voor het komende en lopende schooljaar is steeds terug te vinden op de website van 
de school www.dekleineprins.be. Wij proberen in de loop van het schooljaar zo weinig mogelijk aan 
deze kalender te veranderen, maar uiteraard zijn wijzigingen door onvoorziene omstandigheden 
soms noodzakelijk. De online-kalender is steeds up-to-date en dus de meest correcte versie. Daarom 
wordt ouders en kinderen aangeraden wekelijks de website van de school te raadplegen. Eventuele 
wijzigingen worden ook steeds meegedeeld via de maandelijkse nieuwsbrief (de ‘Kijk op de Maand’), 
waar steeds de kalender voor de komende week wordt opgenomen.  
De kalender voor het schooljaar 2019-’20 – zoals opgemaakt bij het begin van het schooljaar – ziet er 
als volgt uit: 

SEPTEMBER 

ma. 2 sep. 2019 Hele dag Start schooljaar 

 Hele dag Instapdatum 1 

 08.30 – 09.30 Themaopening 1: ‘Het magische circus’ 

 16.00 – 16.45 Geen studie 

za. 7 sep. 2019 Hele dag Wieltjesfeest 

wo. 11 sep. 2019 20.00 – 23.00 Vergadering schoolbestuur 

ma. 16 sep. 2019 – 
vr. 20 sep. 2019 

Hele week VERKEERKSVEILIG EN MILIEUVRIENDELIJK NAAR SCHOOL – 
WEEK VAN DE MOBILITEIT 

ma. 16 sep. 2019 Hele dag Sportdag voor L1, L2, L3 en L6 

di. 17 sep. 2019 Hele dag Sportdag voor L4 en L5 

wo. 18 sep. 2019 13.00 – 16.00 Naschoolse sport: collegeloop voor L3 – L6 

vr. 20 sep. 2019 Hele dag Sportdag kleuter 

  Strapdag: stappend en trappend naar school! 

za. 21 sep. 2019 16.00 - … Sneukeltocht 

ma. 23 sep. 2019 19.00 – 21.00 Oudercontact in L1ab 

di. 24 sep. 2019 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

do. 26 sep. 2019 19.00 – 21.00 Oudercontact in L2ab 

ma. 30 sep. 2019 19.00 – 21.00 Oudercontact in L3ab 

OKTOBER 

di. 1 okt. 2019 19.00 – 21.00 Oudercontact L4ab 

do. 3 okt. 2019 09.10 – 10.10 Schoolconcert voor L 1, 2, 3 

 10.30 – 11.30 Schoolconcert kleuters 

 13.30 – 14.30 Schoolconcert voor L4, 5, 6 

 15.30 – 16.00 Themaopening 2 

 19.00 – 21.00 Oudercontact L5ab 

vr. 4 okt. 2019 Hele dag Start koekjesverkoop 

 Hele dag TOL-congres in Brugge: directie en zorgteam 

wo. 9 okt. 2019 09.00 – 12.00 Netwerk begrijpend lezen: leerkrachten L5-L6 

 20.00 – 23.00 Vergadering schoolbestuur 

zo. 13 okt. 2019 – 
zo. 20 okt. 2019 

Hele week WEEK VAN HET BOS 

di. 15 okt. 2019 20.00 – 22.00 Schoolraad 1 

di. 22 okt. 2019 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

wo. 23 okt. 2019 Hele dag Einde koekjesverkoop 

vr. 25 okt. 2019 13.00 – 15.00 Halloweenhappening 

 Hele dag Herfstrapport 

http://www.dekleineprins.be/


ma.28 okt. 2019 – 
zo. 3 nov. 2019 

Hele week HERFSTVAKANTIE 

NOVEMBER 

ma. 4 nov. 2019 Hele dag Instapdatum 2 

wo. 6 nov. 2019 09.00 – 12.00 Contactdag voor LO-leerkrachten 

 09.00 – 12.00 Netwerk begrijpend lezen: leerkrachten L5-L6 

ma. 11 nov. 2019 Hele dag Wapenstilstand – vrije dag 

di. 12 nov. 2019 09.30 – 12.00 Netwerkdag ICT-coördinatoren  

wo. 13 nov. 2019 13.00 – 16.00 Naschoolse sport: zwemmarathon L4 – L6 

 20.00 – 23.00 Vergadering schoolbestuur 

do. 14.nov. 2019 15.30 – 16.00 Themaopening 3 

vr. 15 nov. 2019 09.00 – 17.00 Afhaling koekjesverkoop 

wo. 20 nov. 2019 Hele dag Dag van de kinderrechten – verjaardag van De Kleine Prins 

di. 26 nov. 2019 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

wo. 27 nov. 2019 13.00 – 16.00 Naschoolse sport: netbal L5 – L6 

DECEMBER 

di. 3 dec. 2019 09.00 – 12.00 Netwerk leerkrachten L6 : OVSG-toetsen 

do. 5 dec. 2019 13.00 – 16.00 Sinterklaasfeest 

vr. 6 dec. 2019 Hele dag Eerste facultatieve vrije dag – geen school 

wo. 11 dec. 2019 09.00 – 12.00 Netwerk begrijpend lezen: leerkrachten L5-L6 

 20.00 – 23.00 Schoolbestuur 

vr. 13 dec. 2019 15.00 - … Eindejaarsmarkt 

di. 17 dec. 2019 16.30 – 19.00 Personeelvergadering – geen studie 

do. 19 dec. 2019 20.00 – 22.00 Algemene vergadering 

vr. 20 dec. 2019 09.00 – 10.00 Themaopening 4. Kerst 

ma. 23 dec. 2019 – 
zo. 5 jan. 2020 

Twee weken KERSTVAKANTIE 

JANUARI 

ma. 6 jan. 2020 Hele dag Start tweede trimester – instapdatum 3 

ma. 13 jan. 2020 09.00 – 12.00 Netwerk begrijpend luisteren K3-L1 

di. 14 jan. 2020 15.30 – 16.00 Themaopening 5 

wo. 15 jan. 2020 20.00 – 23.00 Schoolbestuur 

za. 18 jan. 2020 18.00 – 20.00 Nieuwjaarsreceptie 

wo. 22 jan. 2020 – 
vr. 31 jan. 2020 

Hele periode Evaluatieperiode 1  

ma. 27 jan. 2020 13.30 – 16.00 Netwerk breed evalueren in muzische vorming 

di. 28 jan. 2020 09.00 – 12.00 Netwerk begrijpend lezen: leerkrachten L5-L6 

 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

FEBRUARI 

ma. 3 feb. 2020 Hele dag Intapdatum 4 – teldatum 

wo. 5 feb. 2020 13.00 – 19.00 Rapportennamiddag 

vr. 7 feb. 2020 Hele dag Start ontbijtverkoop 

di. 11 feb. 2020 15.30 – 16.00 Themaopening 6 

 20.00 – 22.00 Schoolraad 2 

wo. 12 feb. 2020 09.00 – 12.00 Netwerk begrijpend luisteren K3-L1 

 20.00 – 23.00 Schoolbestuur 

di. 18 feb. 2020 09.00 – 12.00 Contactag LO-leerkrachten OVSG 

 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 



vr. 21 feb. 2020 Hele dag Einde ontbijtverkoop 

 13.00 – 15.00 Carnavalfeest 

ma. 24 feb. 2020 – 
zo. 1 mrt. 2020 

Hele week KROKUSVAKANTIE 

MAART 

ma. 2 mrt. 2020 Hele dag Instapdatum 5 

di. 10 mrt. 2020 15.30 – 16.00 Themaopening 7 

wo. 11 mrt. 2020 13.00 – 16.00 Krachtbal L3-L4 

 20.00 – 23.00 Schoolbestuur 

zo. 22 mrt. 2020 06.00 – 09.00 Ontbijtactie 

ma. 23 mrt. 2020 – 
vr. 27 mrt. 2020 

Hele week MILIEUWEEK 

wo. 25 mrt. 2020 09.00 – 12.00 Netwerk begrijpend luisteren K3-L1 

 13.00 – 16.00 Trefbal L3-L4 

di. 31 mrt. 2020 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

APRIL 

wo. 1 apr. 2020 13.00 – 16.00 Rolschaats- en skeelerwedstrijd 

vr. 3 apr. 2020 Hele dag Inleefdag – lenterapport 

 09.00 – 10.00 Themaopening 8. Pasen 

 12.00 – 13.00 Sober maal 

ma. 6 apr. 2020 – 
zo. 19 apr. 2020 

Twee weken PAASVAKANTIE 

ma. 20 apr. 2020 Hele dag Instapdatum 6 – start 3de trimester 

di. 21 apr. 2020 – 
vr. 24 apr. 2020 

Vier dagen ZEEKLASSEN L3-L4 

wo. 22 apr. 2020 20.00 – 22.00 Schoolbestuur 

ma. 27 apr. 2020 Hele dag Schoolreizen kleuter 

di. 28 apr. 2020 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

wo. 29 apr. 2020 Hele dag Pedagogische studiedag – geen school 

do. 30 apr. 2020 Hele dag Pedagogische studiedag – geen school 

MEI 

vr. 1 mei 2020 Hele dag Feest van de arbeid – geen school 

za. 9 mei 2020 – zo. 
10 mei 2020 

Weekend Vormsels in Menen 

zo. 10 mei 2020 Hele dag Moederdag 

di. 12 mei 2020 15.30 – 16.00 Themaopening 9 

wo. 13 mei 2020 09.00 – 12.00 Contactdag ICT-coördinatoren OVSG 

ma. 18 mei 2020 13.30 – 16.00 Netwerk breed evalueren in muzische vorming 

do. 21 mei 2020 Hele dag OLH – Hemelvaart – geen school  

 10.00 – 11.00 Eerste communie 

vr. 22 mei Hele dag Brugdag – geen school  

ma. 25 mei Hele dag Instapdatum 7 

di. 26 mei 16.30 – 19.00 Personeelsvergadering – geen studie 

JUNI 

ma. 1 jun. 2020 Hele dag Pinkstermaandag – geen school 

wo. 3 jun. 2020 13.00 – 16.00 Estaffetteloop L1-L6 

za. 6 jun. 2020 Hele dag Vergaderdag schoolbestuur 

zo. 7 jun. 2020 11.00 - … Schoolfeest 



ma. 8 jun. 2020  Tweede facultatieve vrije dag – geen school 

wo. 10 jun. 2020 20.00 – 23.00 Schoolbestuur 

zo. 14 jun. 2020 Hele dag Vaderdag 

ma. 15 jun. 2020 – 
di. 23 jun. 2020 

Hele periode Evaluatieperiode 2 

di. 16 jun 2020 – 
do. 18 jun 2020 

Drie dagen OVSG-toetsen in L6 

di. 16 jun. 2020 20.00 – 22.00 Schoolraad 3 

wo. 24 jun. 2020 19.00 – 21.00 Diplomering en afscheid zesde leerjaar 

do. 25 jun. 2020 15.00 – 21.00 Oudercontactavond – deel 1 

vr. 26 jun. 2020 15.00 – 19.00 Oudercontactavond – deel 2 

 19.00 - … Grensrock 

ma. 29 jun. 2020 Hele dag Eindejaarsactiviteiten  

  Schoolreizen lager 

 18.00 - … BBQ – sleep in - fuif 

di. 30 jun. 2020 11.00 – 11.45 Medailleringen en afscheid schooljaar 

 11.45 Einde schooljaar 

 13.30 – 16.00 Personeelsvergadering 

JULI - AUGUSTUS 

wo. 1 jul. 2020 – 
ma. 31 aug. 2020 

Twee 
maanden 

GROTE VAKANTIE 

za. 4 jul. 2020 09.00 – 16.00 Werk- en opruimdag 

ma. 13 jul. 2020 Hele dag Start administratieve vakantie 

do. 20 aug. 2020 Hele dag Bureau en secretariaat terug open 

vr. 28 aug. 2020 09.00 – 12.00 Personeelsvergadering 

 16.00 – 16.30 Personeelsfoto 

 16.30 – 18.30 Opendeuravond 

 19.00 - … Meeting personeel - schoolbestuur 

ma. 31 aug. 2020 Hele dag Laatste dag zomervakantie 

 

HOOFDSTUK 12. PRIJZENBELEID 

Bij het begin van het nieuwe schooljaar informeren wij U graag uitvoerig over het prijzenbeleid op 
onze school. Dat maakt het voor U mogelijk om na te gaan hoeveel een schooljaar voor uw kind bij 
benadering kost. Graag toch enige toelichting bij de prijstabellen op de volgende bladzijden: 

- het basisonderwijs in Vlaanderen is kosteloos. Dat betekent dat alle materialen die uw kind 
nodig heeft om de lesactiviteiten te volgen, door de school worden aangeboden (schriften, 
werk- en handboeken, schrijfgerief, mappen,…).  

- voor een aantal zaken kan een bijdrage aan de ouders gevraagd worden. Uiteraard houden 
wij ons hier aan de wettelijke normen, de zogenaamde maximumfactuur (zie verder) 

- de bedragen die in de tabellen hieronder zijn opgenomen onder “vaste onderwijskosten 
(binnen de scherpe maximumfactuur)” zijn de  maximumbedragen die we als school wettelijk 
gezien kunnen aanrekenen per schooljaar. Wij willen de ouders echter niet nodeloos op 
kosten jagen: meestal zal het bedrag dat wij aan ouders doorfactureren een stuk lager liggen 
dan dat maximumbedrag. Ons motto blijft: “hoge kwaliteit tegen lage prijs”. 

- diensten die door de school worden aangeboden zijn geheel vrijblijvend. Kinderen zijn niet 
verplicht om op school te blijven eten, een drankje van de school te drinken, in de opvang te 



blijven… Wenst U gebruik te maken van deze diensten, dan is dit uiteraard tegen betaling. 
Ook deze prijzen vindt U in de tabellen. 

Over de prijzen die wij dit schooljaar hanteren, willen we graag nog even het volgende kwijt: 
- de vaste onderwijskosten vallen steeds binnen de scherpe maximumfactuur die ons wettelijk 

wordt opgelegd. De bedragen die wij in de tabellen “vaste onderwijskosten” hebben 
opgenomen zijn dan ook maximumbedragen. In de meeste gevallen zullen die onkosten zelfs 
wat minder zijn, b.v. voor de didactische uitstappen (naar bos, bezoek aan een 
tentoonstelling,…): wij willen ouders immers niet onnodig op kosten jagen. 

- het schoolzwemmen valt binnen de scherpe maximumfactuur en wordt via de maandelijkse 
facturen aangerekend. Voor het 3de kleuter en het 1ste leerjaar blijft het schoolzwemmen 
volledig gratis. 

- prijzen van ridder-, zee- en bosklassen zijn niet gewijzigd t.o.v. vorig schooljaar. Dit schooljaar 
zijn er GEEN bosklassen voor de 3de graad, maar WEL ridder- en zeeklassen voor de 1ste en 2de 
graad. Daar werken we met een spaarsysteem.  

- voor meerdaagse extramurosactiviteiten en/of schoolreizen komt uw ziekenfonds tussen in 
de onkosten. U haalt hiervoor de documenten bij uw ziekenfonds en wij vullen die op school 
graag in, liefst in de loop van de maand mei. 

- mochten er vragen of onduidelijkheden zijn omtrent het gevoerde prijzenbeleid, dan kunt u 
daarvoor steeds bij de directeur terecht. Met eventuele fouten in de facturatie kunt u zich 
wenden tot het secretariaat. 

 

Kleuters (K1 – K2 – K3) 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Schoolreis € 20,00 1 € 20,00 

Didactische uitstappen € 23,00 1 € 23,00 

Eindejaarsactiviteiten €   2,00 1 €   2,00 

TOTAAL € 45,00 

 

Diensten door de school aangeboden 

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 2,55 € 10,20 € 40,80  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis Gratis  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  

 

 

Eerste leerjaar 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Turntruitje €   5,00 1 €   5,00 



Schoolreis € 20,00 1 € 20,00 

Didactische uitstappen € 57,00 1 € 57,00 

Eindejaarsactiviteiten €   8,00 1 €   8,00 

TOTAAL € 90,00 

 

Meerdaagse extramurosactiviteiten (binnen de minder scherpe maximumfactuur): 

Omschrijving Kostprijs Spaarsysteem 

Tweejaarlijkse ridderklassen: WEL tijdens het 
schooljaar 2019-2020 

€ 60,00 6 x €10  

(oktober – maart) 

TOTAAL € 60,00 

Merk op: het ziekenfonds komt financieel tussen als U een aanvraag indient! 

 

Diensten door de school aangeboden  

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 3,15 € 12,60 € 50,40  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis gratis  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  

 

 

Tweede leerjaar 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Schoolzwemmen €   1,00 30 € 30,00 

Schoolreis € 20,00 1 € 20,00 

Didactische uitstappen € 32,00 1 € 32,00 

Eindejaarsactiviteiten €   8,00 1 €   8,00 

TOTAAL € 90,00 

 

Meerdaagse extramurosactiviteiten (binnen de minder scherpe maximumfactuur): 

Omschrijving Kostprijs Spaarsysteem 

Tweejaarlijkse ridderklassen: WEL tijdens het 
schooljaar 2019-2020 

€ 60,00 6 x €10  

(oktober – maart) 

TOTAAL € 60,00 

Merk op: het ziekenfonds komt financieel tussen als U een aanvraag indient! 

 



Diensten door de school aangeboden  

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 3,15 € 12,60 € 50,40  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis gratis  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  

 

 

Derde leerjaar 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Turntruitje €   5,00 1 €   5,00 

Schoolzwemmen €   1,00 30 € 30,00 

Schoolreis € 20,00 1 € 20,00 

Didactische uitstappen € 27,00 1 € 27,00 

Eindejaarsactiviteiten €   8,00 1 €   8,00 

TOTAAL € 90,00 

 

Meerdaagse extramurosactiviteiten (binnen de minder scherpe maximumfactuur): 

Omschrijving Kostprijs Spaarsysteem 

Tweejaarlijkse zeeklassen: WEL tijdens het schooljaar 
2019-2020 

€ 110,00 8 x € 11,00 (sept-april) 

1 x € 22,00 (mei) 

TOTAAL € 110,00 

Merk op: het ziekenfonds komt financieel tussen als U een aanvraag indient! 

 

Diensten door de school aangeboden  

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 3,15 € 12,60 € 50,40  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis gratis  

Studie € 1,00 € 3,00 € 12,00  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  

 

 



Vierde leerjaar 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Schoolzwemmen €   1,00 30 € 30,00 

Schoolreis € 20,00 1 € 20,00 

Didactische uitstappen € 32,00 1 € 32,00 

Eindejaarsactiviteiten €   8,00 1 €   8,00 

TOTAAL € 90,00 

 

Meerdaagse extramurosactiviteiten (binnen de minder scherpe maximumfactuur): 

Omschrijving Kostprijs Spaarsysteem 

Tweejaarlijkse zeeklassen: WEL tijdens het schooljaar 
2019-2020 

€ 110,00 8 x € 11,00 (sept-april) 

1 x € 22,00 (mei) 

TOTAAL € 110,00 

Merk op: het ziekenfonds komt financieel tussen als U een aanvraag indient! 

 

Diensten door de school aangeboden  

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 3,15 € 12,60 € 50,40  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis gratis  

Studie € 1,00 € 3,00 € 12,00  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  

 

 

Vijfde leerjaar 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Turntruitje €   5,00 1 €   5,00 

Schoolzwemmen €   1,00 30 € 30,00 

Schoolreis € 20,00 1 € 20,00 

Didactische uitstappen € 27,00 1 € 27,00 

Eindejaarsactiviteiten €   8,00 1 €   8,00 

TOTAAL € 90,00 

 

 



Meerdaagse extramurosactiviteiten (binnen de minder scherpe maximumfactuur): 

Omschrijving Kostprijs Spaarsysteem 

Tweejaarlijkse bosklassen: NIET tijdens het 
schooljaar 2019-2020 

€ 140,00 8 x € 15,00 (sept-april) 

1 x € 20,00 (mei) 

TOTAAL € 140,00 

Merk op: het ziekenfonds komt financieel tussen als U een aanvraag indient! 

 

Diensten door de school aangeboden  

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 3,15 € 12,60 € 50,40  

Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis gratis  

Studie € 1,00 € 3,00 € 12,00  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  

 

 

Zesde leerjaar 

Vaste onderwijskosten (binnen de scherpe maximumfactuur) 

Omschrijving Kostprijs  Aantal Totaal 

Schoolzwemmen €   1,00 30 € 30,00 

Didactische uitstappen € 52,00 1 € 52,00 

Eindejaarsactiviteiten €   8,00 1 €   8,00 

TOTAAL € 90,00 

 

Meerdaagse extramurosactiviteiten (binnen de minder scherpe maximumfactuur): 

Omschrijving Kostprijs Spaarsysteem 

Tweejaarlijkse bosklassen: NIET tijdens het 
schooljaar 2019-2020 

€ 140,00 8 x € 15,00 (sept-april) 

1 x € 20,00 (mei) 

Tweedaagse schoolreis einde schooljaar € 45,00  

TOTAAL € 45,00 

Merk op: het ziekenfonds komt financieel tussen als U een aanvraag indient! 

 

Diensten door de school aangeboden  

Omschrijving Per dag Per week Per maand Mijn kind 

Soep en water + middagtoezicht € 0,75 € 3,00 € 12,00  

Warme maaltijd + middagtoezicht € 3,15 € 12,60 € 50,40  



Snacktrommel - - € 4,00  

Water gratis gratis gratis  

Studie € 1,00 € 3,00 € 12,00  

Busrit € 1,80 per rit  

TOTAAL  

 

 

Voor- en naschoolse kinderopvang 

Omschrijving  Mijn kind 

 Per minuut Dag  Week  Maand 

Van 6.45u tot 8.00u en van 16.00u tot 
18.15u 

€ 0,03    

Vieruurtje (inbegrepen om 16.00u) € 1,00    

Middagmaal kleuter (woensdag) € 2,25    

Middagmaal lager (woensdag) € 2,85    

Soep voor boterhameters (woensdag) € 0,50    

TOTAAL    

 
 


