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BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2022 – 2023 
Vestiging Lievegem 

 
In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de zaken waarvoor de school een bijdrage 
vraagt. Op basis van deze gegevens kan u als ouder een inschatting maken van de grootte 
van de jaarlijkse bijdragen die kunnen gevraagd worden. Dit hangt ook af van de klas 
waarin uw kind zit. 
 
Het feit dat de bijdrageregeling op een transparante manier kenbaar gemaakt wordt, moet 
voorkomen dat u in de loop van het schooljaar voor onaangename verrassingen komt te 
staan. 
 
Kinderen hebben een aantal spullen nodig op de school. Om de kosten voor de ouders 
zoveel mogelijk te beperken, is vanaf september 2008 duidelijk bepaald welke materialen 
de school zelf aankoopt voor de leerlingen van het basisonderwijs. Het gaat o.a. over 
schrijfgerief, knutselmateriaal, werkboekjes, heen- en weerschriften, kaften, materialen 
voor basale stimulatie, ingrediënten voor de kookactiviteit, … Om deze materialen aan te 
kopen krijgt de school de nodige extra middelen. 
 
Zaken zoals een boekentas, zwemgerief, zwemzak en eventueel sportkledij vragen we u om 
zelf aan te kopen. U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u hieraan wenst te besteden.  
Wil u er rekening mee houden dat in de boekentas een map of schrift van een A-4 formaat 
moet passen. Voor een aantal kinderen wordt gevraagd dat er thuis basismateriaal voorzien 
is om hun huiswerk te kunnen maken. 
 
Kosten voor aangeboden diensten zoals maaltijden, drankjes en 
woensdagnamiddagopvang, … worden nog steeds doorgerekend aan de ouders.  
U zal daarvoor maandelijks een factuur ontvangen. 
 
Hebt u nog vragen over de schoolonkosten in het basisonderwijs, neem dan een kijkje op 
de website www.schoolonkosten.be van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 
Uiteraard kunt u met praktische vragen ook bij de directie terecht.  
 
Geïndexeerd bedrag voor schooljaar 2022 - 2023*: 
 

Kleuters 
 

€ 50 

Lagere schoolleerling 
 

€ 95 

 
U mag er zeker van zijn dat de rekeningen de maximumbedragen niet 
zullen overschrijden.  
 
 
 

http://www.schoolonkosten.be/
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Voor ouders die kampen met financiële moeilijkheden 
is de schooldirecteur steeds bereid in dialoog te gaan 
over een passende betalingswijze. 
 

 

 
DEZE BEDRAGEN VALLEN ONDER DE MAXIMUMFACTUUR * 

 

Uitstap 
Toneelvoorstelling 
Schoolreis 
 

Vervoer en ingang Max € 50 (kleuter) of € 95 
(lager) per schooljaar 
 

Zwemmen Openbaar zwembad 
Zomergem 
Ingang + vervoer 
 

 
 
€ 1,29 + € 1,54 = totaal €2,83  

Leerling 3de kleuterklas (°2016) 
Leerling 1ste leerjaar (°2015) 
 
Leerling 2de leerjaar (°2014) 
Leerling 3de leerjaar (°2013) 

10 gratis beurten  
Gratis via werkingsmiddelen 
Vlaamse overheid 
17 gratis beurten 
17 gratis beurten 

Sporten Gebruik gemeentelijke 
sporthal 

€0,51 per beurt 

Wellness in DVC Occasioneel € 1,75/beurt 

* Aanpassing aan de index is mogelijk. 
 

 

 
Minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen:   

€ 480 tijdens de volledige duur van het lager onderwijs 
Er is geen minder scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs. 

 

Openluchtklas  
(mogelijks 1 keer per 
schoolloopbaan) 
 

2 overnachtingen € 100 

 

 
AANGEBODEN DIENSTEN 

Bedragen voorlopig onder voorbehoud.  
Indien prijzen gedurende het schooljaar stijgen, brengen we u op de hoogte. 

 

Snackmoment  €2,57 per jaar of van thuis 
meebrengen 

Warm middagmaal + remgeld 
(soep, hoofdgerecht, dessert) 

 Kleuter: € 3,09  
Lager: € 3,60 
Remgeld: € 0,77 

Soep: 
(bij geen gebruik warme maaltijd) 

 Kleuter: € 0,51  
Lager: € 0,77 

Melk  Gratis gesubsidieerd door Europa 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOofismL7UAhXDYlAKHUWCB3sQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.betasymbols.com%2Fnl%2Fzwart-wit-prenten%3Fletter%3Db&psig=AFQjCNFVWN1O2BMm0jLs0nHFI5rlLaoWUw&ust=1497559050589245
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Fruit  
Tutti Frutti project 
 
 

1x per week 
20 weken lang  
 

Gedeeltelijk gesubsidieerd door 
de Vlaamse Overheid  
De ouders betalen max. € 6 
voor een gans schooljaar.   

voor kleuters: 
- warm middagmaal 
- remgeld* 

 

 
€ 3,09 
€ 0,77 
 

 
 
totaal: € 3,86 

voor de lagere school: 
- warm middagmaal 
- remgeld* 
 

 
€ 3,60 
€ 0,77 
 

 
 
totaal: € 4,37 

meegebrachte broodmaaltijd én 
drankje (water of fruitsap of 
melk)  
 

remgeld* € 0,77 
 

Voorschoolse opvang  
(07.15-08.15 uur) 

 €1,07 per dag 

Woensdagnamiddagopvang  
voor externen 

 € 6,43 

Ouderblad Labierint jaarabonnement € 14,41 

Kerstontbijt met familie Bijdrage 2 koffiekoeken, 
koffie, chocomelk, fruitsap, … 

€ 3,60 per persoon 
Gratis voor leerlingen 

Eerste Communie en Vormsel Onkosten voorbereiding 
cd-rom foto’s voorbereidende 
activiteit 
Vanaf 10de pers. receptie 

€ 20,58 
€ 3,60 
 
€ 3,09 / persoon 

Aan de ouders van de leerlingen die 
fixatiemateriaal** nodig hebben kan gevraagd 
worden om dit zelf aan te schaffen (blijft eigendom 
van de leerling) 

prijs volgens model 

Aan de ouders van leerlingen die gebruik maken van de 
tillift kan gevraagd worden om, omwille van  hygiënische 
redenen, een persoonlijke tilzak aan te schaffen (blijft 
eigendom van de leerling) 

prijs volgens model 

Aan de ouders van leerlingen die gebruik maken 
van de strikslip voor het zwemmen kan gevraagd 
worden om, omwille van  hygiënische redenen, een 
persoonlijke strikslip aan te schaffen (blijft 
eigendom van de leerling) 

prijs volgens model 

Aan de ouders van de leerlingen die specifieke 
(hulp)middelen (bv. MP3- speler voor op bus en  
tijdens vrije tijd) nodig hebben kan gevraagd 
worden om deze zelf aan te schaffen (blijft 
eigendom van de leerling)  

prijs volgens model 

Aanpassing aan de index is mogelijk. 
 
*  Zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de lagere school wordt € 0,77 

remgeld aangerekend voor het verblijf over de middag. Met dit geld worden het 
toezicht, de elektriciteit, onderhoud,… betaald.  

** Hulpmiddel voor vrijheidsbeperkende maatregelen 
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De school past een sociaal tarief toe:  
 
Met de UitPas willen Stad en OCMW Eeklo, de gemeente Maldegem en Assenede hun 
inwoners met een klein inkomen aanmoedigen om meer deel te nemen aan 
vrijetijdsactiviteiten in Eeklo. 
Kinderen die beschikken over een Uit Pas genieten van bijzondere kortingen voor opvang in 
en buiten de school en genieten van 75% korting op de toegangsprijs voor stedelijke sport- 
en cultuuruitstappen binnen het Meetjesland.  
Bovendien betaal je ook minder voor de aankoop van jouw pas, nl. €1,00 i.p.v. €5,00. 
Meer info in het Sociaal Huis Eeklo Zuidmoerstraat 136/6, 9900 Eeklo tel: 09/218 17 00 of 
via uitpasmeetjesland@comeet.be 
 


