BIJDRAGEREGELING 2018-2019
(Zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)
Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte 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.
1. Schoolrekening:
Maaltijden, melk, studie en opvang worden op een lijst bijgehouden en na elke
maand gefactureerd. Alle andere kosten zoals uitstappen, tijdschriften, zwemmen …
worden bij het begin van de maand besteld en onmiddellijk gefactureerd.
2. Bijdrageregeling:
Hieronder vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die de school
kan vragen. Deze lijst omvat zowel de verplichte als de niet-verplichte uitgaven:
 Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. We
proberen ze zoveel mogelijk te beperken.

Leeftijd en niveau

Maximumfactuur voor verplichte uitgaven:

Kleuter

45 euro

Lager

85 euro
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 Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet
aankopen of activiteiten waar u niet verplicht moet aan deelnemen, maar
als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage voor
betalen. Daar het moeilijk is om alle prijzen nu reeds te kennen, geven we
bij veel items een richtprijs.

3. Verplichte uitgaven:
Sportactiviteiten :
 Bij het inrichten van activiteiten, bv. op de sportdag tijdens de lessen wordt aan
de ouders een bijdrage gevraagd.
 Zwemmen : Voor de verplaatsing naar het zwembad Duinenwater wordt een
bijdrage van 2,90 euro per beurt aangerekend. Daar de kostprijs berekend wordt
over alle leerlingen betalen ook niet-zwemmers de verplaatsing. Het derde
leerjaar zwemt volledig gratis. De toegangsprijs van het zwembad en de bus
wordt door de school betaald voor deze lln.
 Badmuts : € 1
Cultuur : toneel, film, tentoonstelling : max. 3 x per jaar 1 euro per voorstelling
Busvervoer voor leeruitstappen of naar een activiteit in de omgeving.
Schoolreizen :

lagere school : max. 30 euro
kleuterschool : max. 25 euro

Extra-murosactiviteiten (meerdaagse schoolreizen) :
Deze activiteiten worden pas ingericht na schriftelijk akkoord van de ouders. Wij
streven ernaar om alle kinderen te laten deelnemen. Daarom kunnen de betalingen
gespreid worden.
 Openluchtklas te Ramskapelle: maximum 435 euro voor de volledige duur lager
onderwijs
 Sneeuwschool te Heist : 435 euro, te sparen in 4 schijven. De rest wordt door de
school bijgepast.

4. Niet-verplichte uitgaven :
 melk in de kleuterklas : 0,40 euro per flesje
 Maaltijden = de prijs van de maaltijd + het remgeld
Remgeld : de prijs van het toezicht/de opvang (€ 1) over de middag.
Het remgeld wordt afzonderlijk gefactureerd daar dit fiscaal aftrekbaar is.
U ontvangt 1x jaar een fiscaal attest.
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♦ Broodmaaltijden : keuze uit water (plat of bruis) /melk /soep : € 0,40
♦ Warme maaltijd :
 Peuters en eerste kleuters : maaltijd + soep + water : € 2,65
 2de kleuter t.e.m. 4de lj : maaltijd + soep + water : € 2,85
 5de en 6de lj : maaltijd + soep + water : € 3,55

 opvang ’s morgens : € 2,5 per vol uur, aangerekend per aantal minuten
 opvang ’s avonds : € 2,5 per vol uur, aangerekend per aantal minuten,
(vieruurtje : drank + boterhammetje inbegrepen)
 Studie/ huiswerkbegeleiding (vanaf 3de lj.) : € 2,5 (water + vieruurtje inbegrepen).
 tijdschriften :
o Doremi, doremix en doremini : € 36 per jaar
o Maan-roos-vis (1ste lj): € 32 per jaar (speel-leesboek inbegrepen)
o Zonnekind (2de lj), zonnestraal, zonneland : € 38 per jaar
o Robbe en Bas: € 30 per jaar (9 boekjes)
o leeskriebel : € 30 per jaar (10 boekjes)
o Vlaams Filmpje : € 31 per jaar (15 boekjes)
o kerst-, paas- en vakantieboek : richtprijs 7 euro
o geloofstijdschriften :
 Naomi voor 3de kl. tot 2de lj. : 10 euro
 Simon voor 3de en 4de lj. : 10 euro
 Samuel voor 5de en 6de lj. : 10 euro

5. Varia











School-T-shirt : € 7,5
School turnzakje : € 4,00
Turn T-shirt + turnzakje (1ste lj) : € 11,50
Fluohesje: € 3,5 (eerste hesje is gratis)
Klasfoto : richtprijs € 3
Nieuwjaarsbrieven : richtprijs € 0,75 per brief
Schoolkalender : richtprijs € 8
Door ouders opgevraagde kopies (zwart-wit): € 0,15 / kopie
Heropvragen getuigschrift lager onderwijs in geval van verlies: € 5
Acties t.v.v. goede werken waar de school aan meewerkt :
broederlijk delen, spaaracties voor de missies : volledig vrij

We probeerden deze lijst zo volledig mogelijk te maken en bepalen de prijzen voor het
schooljaar 2018-2019.
Een klasleerkracht kan, in overleg met de directeur, een initiatief nemen om een activiteit te
organiseren waarbij een bijdrage gevraagd wordt. Daar wordt u steeds schriftelijk van op de
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hoogte gebracht. De school kan ook beslissen om op een waardevol aanbod in te gaan dat
niet in bovenstaande lijst is opgenomen.

Wijze van betaling
Ouders krijgen 12 maal per schooljaar een rekening via de boekentas. We verwachten dat
die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na afgifte.
We verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving of domiciliëring.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te
betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het
niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke
schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige
restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
Als we vaststellen dat ouders de schoolrekening geheel of gedeeltelijk niet betalen, zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, worden er verdere
stappen ondernomen.
De directeur gaat in eerste instantie samen met de ouders op zoek naar een oplossing. Indien dit niet
mogelijk blijkt, wordt er een procedure opgestart bij de Rechtbank van Brugge. Enkel de Rechtbank
van Brugge zal bevoegd zijn voor uw dossier.
Voor iedere onbetaalde factuur zal de wettelijke verwijlintrest worden aangerekend vanaf de
factuurdatum. Bovendien kan een schadevergoeding worden aangerekend die nooit kleiner kan zijn
dan 15% van de factuur en die nooit lager kan zijn dan 50 euro. Alle eventuele bijkomende kosten
o.a. kosten gerechtsdeurwaarder kunnen eveneens worden aangerekend.

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact
opnemen met het schoolsecretariaat Mevr. Anita Van de Wynckel. Het is de bedoeling dat
er afspraken worden gemaakt over een aangepaste
betalingswijze. Wij verzekeren een discrete
behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of
gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële
problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet
worden nageleefd, zal de school verdere stappen
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ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.
Indien dit niet mogelijk blijkt, doen wij beroep op een gerechtsdeurwaarder die u een
sommatie (aangetekende ingebrekestelling) zal sturen.
Voor iedere onbetaalde factuur zal de wettelijke verwijlintrest worden aangerekend vanaf
de factuurdatum. Bovendien kan een schadevergoeding worden aangerekend die nooit
kleiner kan zijn dan 15% van de factuur en die nooit lager kan zijn dan 50 euro.
Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment
afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten
die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

Eindafrekening
Na het verloop van enkele weken worden de betalingen gecontroleerd. Bij openstaande
rekeningen ontvangen de ouders een schrijven om de betaling zo snel mogelijk in orde te
brengen. Ouders met financiële problemen worden gevraagd contact te nemen met de
directie zodat een schikking tot gespreide betaling gemaakt kan worden.
Op het einde van het schooljaar krijgen ouders met openstaande rekeningen opnieuw een
aanmaning tot betaling. Een laatste schrijven aan de ouders gebeurt tijdens de maand
augustus. Zijn de betalingen van het voorbije schooljaar nog niet in orde en is er nog geen
minnelijke schikking getroffen dan worden tijdens de maand september gerechtelijke
stappen ondernomen om de betalingen alsnog in orde te brengen. Wij verzekeren een
discrete behandeling van alle vragen omtrent betalingen.
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