
 
 

 

 

Bijdrageregeling 2022 - 2023 

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte 

uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven 

zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor 

betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel 

richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de 

richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

Verplichte activiteiten per klas Prijs 

• Zwemmen:  

 Reva Tersig Wieze: 

- 2de leerjaar 

- leerlingen van het 3de leerjaar die nog niet 

kunnen zwemmen 

Lagere school op: voor de Kerstvakantie/voor de 

Paasvakantie/voor de grote vakantie in het  zwembad van 

Lebbeke 

• Kleuters: Sport, cultuur, uitstappen 

Schoolsport, SVS, sportdagen, bibliotheek, theater, 

poppenkast, sintfeest, leeruitstappen,  kinderboerderij, 

schoolreis, projectweek. 

T-shirt school 

• Lager: Sport, cultuur, uitstappen 

Schoolsport, SVS, sportdagen, bibliotheek, theater, 

poppenkast, sintfeest, leeruitstappen, film, gidsen, 

museumatelier, knutselatelier, doe-dag, projectweek, 

kerstfeest,… 

€ 2  

 

GRATIS 

2,00 per beurt 

Het oudercomité geeft hiervoor een bijdrage van 

2€ /kind per zwembeurt, als tussenkomst in de 

prijs van inkom en busvervoer.  

 

€ 50 

 

€ 6 

 

€ 90 

Totaal voor het schooljaar 
 



 
 

 

Kleuteronderwijs:   

Lager onderwijs: Elk leerjaar:  

max. € 50 

max. € 90 

 

 

 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

• Middagtoezicht 

• Voor- en naschoolse opvang  

Warme maaltijden  

 

• Nieuwjaarsbrieven 

• Klasfoto’s 

• Kopie evaluatiegegevens  

€ 1 per beurt 

€ 1 per begonnen ½ uur 

Kleuter € 4       Lager    € 4,50 

€ 1,00 

€ 4,00 richtprijs 

Geen bijdrage 

 

Tarieven voor- en naschoolse opvang € 1  per aangevat halfuur. 

Ochtend 1  van 7 uur tot 7.29 uur   € 2 

Ochtend 2  van 7.30 uur tot 8.15 uur  € 1 

Avond 1  van 16 uur tot 16.29 uur  € 1 

Avond 2  van 16.30 uur tot 16.59 uur  € 2 

Avond 3  van 17 uur tot 17.29 uur  € 3 

Avond 4  van 17.30 uur tot 18 uur  € 4 

Tarieven woensdagmiddag + -namiddag: van 12.30 uur tot 13 uur  € 1 

      tot 13.30 uur    € 2 

      tot 14 uur    € 3 

      tot 14.30 uur     € 4 

      tot 15 uur    € 5 



 
 

 

      tot 15.30 uur    € 6  

tot 16 uur    € 7 

      tot 16.30 uur     € 8 

      tot 17 uur    € 9 

      tot 17.30 uur    € 10 

    tot 18 uur (= maximum prijs)  € 10     

Gelieve deze opvanguren te respecteren i.v.m. de schoolverzekering.   

Indien je kind UITZONDERLIJK later afgehaald wordt, zal een extra shift 

aangerekend worden.     

Meerdaagse uitstappen 

Max. € 480 per kind voor volledige duur 

lager onderwijs  

Prijs 

• 1ste leerjaar 

• 2de leerjaar   

• 3de leerjaar   

• 4de leerjaar   

• 5de leerjaar 

     • 6de leerjaar 

€ 130 

€ 130 

€ 160 

€ 160 

€ 190 

    € 190 

Max. € 480 per kind voor volledige duur     

lager onderwijs  

(te rekenen vanaf 01/09/2019) 

 

 

 


