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Prijslijst 
 
De school voorziet het nodige materiaal waarmee in de klas gewerkt wordt. Bij de aanvang van het 
schooljaar vragen we U enkele spullen aan te schaffen die ook thuis gebruikt zullen worden. 
 
De zaken die op deze prijslijst vermeld staan worden zoveel mogelijk vereffend via de maandrekening. 
Op deze manier moeten kinderen niet steeds met geld naar school komen. Uitzonderlijk is het wel 
mogelijk dat wij u vragen om vooraf contant te betalen. Indien dit het geval is, wordt u steeds 
schriftelijk op de hoogte gebracht (briefje of in het agenda) 
 

Opvang en studie. 
Toezicht ochtend 
‘s morgens      1,00 € 
‘s morgens ( vanaf 2 de kind )               0,5 € 
 
Toezicht middag 
‘s middags      0,50 € 
‘s middags (vanaf 2de kind)   0,25 € 
 
Toezicht avond 
 ‘s avonds (16.00 – 17.00 )   1,50 € 
  vanaf 2 de kind     0,75 € 
 ‘s avonds  (17.00 – 18.00)   3,00 € 
  vanaf 2 de kind     1,50 € 
 
Studie 
studie      1,50 € 
vanaf 2 de kind     0,75 € 
 
Toezicht woensdagnamiddag 
 
Vanaf 12 u 00 tot 18 uur    1,50 €/ per begonnen uur 

vanaf 16 uur: 3,00 €/ begonnen uur 

 

Zwemmen 
2 de leerjaar     gratis 
3 de & 4 de leerjaar    4 € 
 
De berekening voor het bovenstaande gebeurt op volgende manier : 
Per dag wordt door de verantwoordelijke aangestipt of uw kind hiervan gebruik maakt. Het totaal 
aantal beurten wordt dan vermenigvuldigd met de kostprijs en dit laatste bedrag wordt, door het 
secretariaat, op de maandelijkse rekening vermeld. De rubriekaanduiding vindt U ook op de 
onkostennota terug. 
 

Materiaal 
 
Kopies 
door leerlingen aangevraagd   0,20 € / enkelzijdige kopie 
(o.a. boek vergeten of verloren, …)   
 

Abonnementen 
Hierop kan u vrij intekenen. Er kan enkel een jaarabonnement genomen worden. 
 
Zonnekind/-straal/-land & vakantieboeken    
 
Maan,roos,vis (1° lj.) 
 
Robbe & Bas ( 1 ste lj ) 
 
Van de prijzen van deze uitgaven wordt u nog op de hoogte gebracht door strooibriefjes van de 
uitgeverij. 
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Openluchtklassen 
 
De prijzen van onze openluchtklassen zijn vanaf 2022-2023 als volgt : 
Max. € 480 per kind voor volledige duur lager onderwijs 
 
 -      boerderijklassen ( 3de leerjaar) : € 120 
- Zeeklassen ( 4 de leerjaar )  : € 160 
- bosklassen ( 5 de leerjaar )   : € 200 
-  

Concrete info over het spaarsysteem krijgt u bij het begin van het schooljaar. 
 
 

Pedagogische activiteiten 
 

We bieden een waaier van culturele, pedagogische en sportieve activiteiten aan. De prijs wordt per 

uitstap op de volgende manier berekend : prijs vervoer + inkomprijs + ev. gids 

Dit totaal wordt gedeeld door het aantal deelnemende leerlingen en afgerond. 

Maximale prijzen per leerjaar : 

 

Kleuters    50 € 

1ste, 2de en 3de leerjaar   95 € 

4de, 5de en 6de leerjaar   95 € exclusief openluchtklassen 

 

 

In overleg met de Schoolraad van 15 juni 2022 werd beslist deze bedragen niet te overschrijden. 


