
bijlage onkosten voor ouders PER schooljaar 

Vanaf 1 september 2008 beperkt de Minister van Onderwijs de schoolkosten voor de ouders. 
Alle materialen die nodig zijn om de wettelijke leerstof aan te brengen moeten gratis geleverd worden. U vindt het 
bedoelde materiaal in de lijst hieronder. 
 

Lijst met materialen Voorbeelden 

bewegingsmateriaal ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … 

constructiemateriaal karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, 
tandwielen, bouwdozen, … 

handboeken, schriften, werkboeken, werkblaadjes, 
fotokopieën, software 

/ 

ICT-materiaal computers inclusief internet,TV, radio, telefoon 

informatiebronnen woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, 
documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en 
beeldmateriaal, … 

kinderliteratuur prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, 
poëzie, strips, … 

knutselmateriaal lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

leer-en ontwikkelingsmateriaal Spel-, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal 
voor socio-emotionele ontwikkeling, … 

meetmateriaal lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok 
(analoog en digitaal), thermometer, weegschaal, … 

multimediamateriaal audiovisuele toestellen, fototoestel, cassetterecorder, 
DVD-speler, … 

muziekinstrumenten trommels, fluiten, … 

planningsmateriaal schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

schrijfgerief potlood, pen, … 

tekengerief stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

atlas, wereldbol,kaarten  kompas, passer, tweetalige 
alfabetische woordenlijst, zakrekenmachine 

 

 
Toch zal u regelmatig nog een schoolrekening ontvangen. Dit voor bijvoorbeeld activiteiten die niet echt tot de 
wettelijke leerstof behoren, maar voor kinderen toch heel interessant zijn zoals toneel-, museum-, filmbezoek, een 
sportdag, een uitstap voor één dag, … 
Wij mogen jullie daar nog maximum 90€ per schooljaar voor aanrekenen. Dit heet de “scherpe 
maximumfactuur”. 
Ook voor diensten van de school waar u als ouder toch op rekent zoals geven van maaltijden, een drankje 
tussendoor, verzorgen van toezichten tijdens de maaltijden, mag de school natuurlijk nog steeds geld aan de 
ouders vragen. 
Waarvoor en hoeveel geld de school nog mag aanrekenen, vindt u op de lijst op de volgende bladzijde. 
Tot slot moet er ook nog iets gezegd worden over de “minder scherpe maximumfactuur”.Dit betekent dat jullie 
voor meerdaagse uitstappen zoals, sport-, zee-, boerderij-, Brasschaatklassen, ponykamp,…  nog maximum 450€ 
over het volledige lager onderwijs mogen betalen. 


