
Bijdrageregeling 2021-2022

De schoolrekeningen worden u maandelijks bezorgd. Betaling gebeurt binnen de 14 dagen na ontvangst, ofwel door
domiciliëring, ofwel door overschrijving op de schoolrekening. Bij wanbetaling kan het schoolbestuur juridische stappen
ondernemen.Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de
directie van de school. Eventueel wordt bij problemen het OCMW geraadpleegd.Het onderwijs en alle activiteiten gericht
op het behalen van de eindtermen zijn gratis (dit is kosteloosheid van het basisonderwijs). Toch kan voor bepaalde
activiteiten een bijdrage gevraagd worden. Om de ouders kans te geven een begroting van de te verwachten onkosten te
maken, geven we hieronder een overzicht van de geplande activiteiten/diensten/goederen die de school aanbiedt en hun
kostprijs. Als een kind iets opzettelijk beschadigt of het verliest materiaal of een werkboek, komt dit wel op de rekening.
Schoolkosten zijn niet alleen de kosten die scholen doorrekenen aan de ouders. Kinderen hebben een boekentas nodig,
een pennenzak, kaftpapier, mappen en stappen daarvoor met pa of ma naar de winkel. De bedoeling is dat de school
ouders hierin zelf de keuze laat hoeveel geld ze hieraan spenderen. Volgende zaken kunnen gratis ter beschikking
gesteld worden aan de kinderen. De school kan deze zaken niet aanrekenen behalve bij opzettelijke beschadiging of
verlies.

Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Volgende materialen worden vermeld in de
ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het
gewoon onderwijs. Deze materialen zijn
verplicht aanwezig op school.
De school stelt de materialen in voldoende
mate ter beschikking. Dit betekent niet dat dit
materiaal voor elke individuele leerling
aanwezig moet zijn.

Spelmateriaal (OD LO 2.6)                           Bewegingsmateriaal
(ET LO 3.7)                                  Toestellen (ET LO 1.9)
Klimtoestellen (ET LO 1.14)                                            Rollend
en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5)                     Boeken (OD NL
3.4)                                           Kinderliteratuur (OD MV 3.5)
Kinderromans (ET NL 3.5)
Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)
Passer (ET WIS 3.5)                                                         Globe
(ET WO 6.2)                                                           Atlas  (ET WO
6.11)                                                      Kompas (ET WO 6.3)
Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8)
Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5)
Infobronnen (OD NL 3.4)
Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)
Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)

Materialen uit de volgende categorieën worden
verondersteld in voldoende mate aanwezig te
zijn en staan in functie van het nastreven van
de ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de
eindtermen voor gewoon en buitengewoon
onderwijs.
Een school beslist op basis van haar
pedagogisch project welke materialen zij
wenst te gebruiken.

Schrijfgerief
Tekengerief                                                          Knutselmateriaal
Constructiemateriaal
Planningsmateriaal
Leer- en ontwikkelingsmaterialen
Handboeken,  schriften,  werkboeken en –blaadjes,  fotokopieën,
software...                                                Informatie- en
communicatietechnologisch (ICT) materiaal Multimediamateriaal
Meetmateriaal                                                                     Andere

Maximumfactuur: volgende bedragen mogen maximaal jaarlijks aangerekend worden voor uitstappen en
activiteiten:

Kleuteronderwijs:
Elk schooljaar:  max. € 45

Lager onderwijs:
Elk leerjaar: max. € 90

1. Uitgaven in verband met onderwijs
Extra Muros-activiteiten
● Bosklassen 3de leerjaar: +/- €100 (driedaagse)
● Krekenklassen vijfde leerjaar: +/- €150 (driedaagse)
● Avonturenklassen zesde leerjaar: +/- €190 (vijfdaagse)
Met een maximum van €445 voor de hele lagere school.
Deze bedragen kunnen gespreid betaald worden in afspraak met de leerkracht.

Didactische uitstappen
Elke klas organiseert verschillende didactische uitstappen per schooljaar. We proberen om de kostprijs
hiervan zo laag mogelijk te houden.
Culturele uitstappen
Per klas worden maximaal twee toneel/en of filmvoorstellingen per schooljaar voorzien. Kostprijs per
voorstelling : ± € 7,00

Verplichte sportevenenmenten opgenomen binnen de wet op de maximumfactuur
● Extra sportdag voor 1ste -2de leerjaar: € 8,50 te Zomergem
● Gemeentelijke sportdag: hele lagere school: €8 te Lovendegem

2. Dranken



▪ melk (€ 0,40)
▪ soep (€ 0,70)

3. Maaltijden
▪ warme maaltijd (peuters/kleuters) (€ 3,10)
▪ warme maaltijd (1ste t.e.m. 3de leerjaar)   (€ 3,30)
▪ warme maaltijd (4de t.e.m. 6de leerjaar)   (€ 3,40)

4. Verplichte bijdrage bij middagblijven
- €0.75 per middag  (= tafelrecht)

5. Voor het eerste leerjaar en ter vervanging:
▪ gymzak (€7,70 )
▪ gym T-shirt (€ 8,00)
▪ badmuts (€ 3,00)

6. Abonnement op een tijdschrift:
▪ Peuters /1ste kleuter: Doremini + Kid’i (€ 36,00/jaar)

Leesbeestje + cd (€ 24,00/jaar)
▪ 2de kleuter: Doremix + Kid’i (€ 36,00/jaar)

Leesknuffel + Kid’i (€ 39,00/jaar)

▪ 3de kleuter: Doremi + Kid’i (€ 36,00/jaar)
Leesknuffel + Kid’i (€ 39,00/jaar

▪ 1ste - 2de leerjaar: Zonnekind (€ 39,00/jaar)
Leespas 1° lj (€ 30,00/jaar)

Robbe en Bas 2° lj (€ 30,00/jaar)                        z.o.z.=>

▪ 3de - 4de leerjaar: Zonnestraal (€ 39,00/jaar)
Leeskriebel (€ 30,00/jaar)

▪ 5de - 6de leerjaar: Zonneland (€ 39,00/jaar)
Vlaamse filmpjes (€ 31,00/jaar)

.   5de leerjaar: En  Action groeiboek (€ 10,30/jaar)

.  4de - 5de - 6de leerjaar: National Geographic Junior (€ 36,95/jaar)
N. G. Junior +  2 extra boeken (€ 46,95/jaar)

(het kerst-, paas- of vakantieboek kan op latere datum besteld worden aan € 7,00/st.)

ALLE BETALINGEN VERLOPEN VIA DE SCHOOLREKENING


