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Bijdrageregeling 2019-2020 

VASTE KOSTEN : 

Zwemmen : 

Eerste tot en met het vijfde leerjaar  :  € 25 voor het jaar 
De school betaalt voor de leerlingen van het  zesde leerjaar het zwemabonnement. 

Schooluitstappen : 
Maken deel uit van de scherpe maximumfactuur. Indien de 45 of 90 euro per kind en 
per jaar in de school overschrijdt, zal de school het bijkomend bedrag zelf betalen. 
Een gratis abonnement voor het openbaar vervoer moet je persoonlijk aanvragen.   
Hierdoor bespaar je de mogelijke kosten bij een uitstap. Indien het kind niet in het bezit 
is van een gratis abonnement wordt de uitgave van het vervoer wel gefactureerd. 

Sneeuwklassen voor L5 en L6 : nieuwe tarieven worden vermeld in 20-21. 
Het verblijf : € 440 – de school betaalt de eventuele verblijfskosten boven € 440. 
De skipas blijft op kosten van de ouders. 

Overzicht van vaste kosten voor een schooljaar per afdeling : 
Kleuterschool : 
peuterklas t.e.m. 3de kleuterklas € 45 
Lagere school : 
1ste t/m 6de leerjaar  € 90 
Vijfde en zesde leerjaar :   € 440 sneeuwklas om de twee schooljaren. 

 
Bij elke uitstap worden er u twee betalingsmogelijkheden voorgesteld : 
1. Cash onder omslag met vermelding van de naam van uw kind en klas.  
U ontvangt een bewijs van betaling via het agenda van uw kind. 
 
2. Via een bankverrichting : overschrijving of domiciliëring. 
De brief met info over de uitstap omvat steeds het saldo van die uitstap. 

Indien de betaling niet in orde is, kan uw kind geweigerd worden de uitstap 
mee te doen. 

! Wij werken samen met een incassobureau en geven na herhaaldelijke 
aanmaningen uw dossier door. Zij zullen u hiervoor kosten aanrekenen. 

FACULTATIEVE KOSTEN : 

Opvang en studie :  
Facturatie ochtend, avond en woensdagnamiddag gebeurt via vzw Infano. 
Facturatie middag gebeurt door de school. 
Voor betaalde facturen krijgt u een fiscaal attest voor opvang. 
 
Maandelijks wordt er een forfaitair bedrag gevraagd voor de opvang van uw kinderen 

tijdens de middagpauze. 

07u00 tot 08u00    €   1 per begonnen half uur 
middagpauze     € 12 per maand forfaitair 
16u00 tot 17u00    €   1 per begonnen half uur 
17u00 tot 18u00    €   1 per begonnen half uur 
 
Woensdagnamiddag : 
13u00 tot 15u30    € 3 per begonnen onderdeel 
15u30 tot 18u00    € 3 per begonnen onderdeel 
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Voor de vrije dagen en de vakantieperiodes : 
07u00 tot 12u30    € 6 per begonnen onderdeel 
12u30 tot 18u00    € 6 per begonnen onderdeel 

Bij te laat afhalen (na 18 u) wordt telkens een supplement van 5 € aangerekend. 

Dit wordt verrekend via de facturatie bij vzw Infano. 

Tijdschriften:  
U kunt vrij intekenen op enkele tijdschriften die u via de intekenbrief verneemt : 

Zonneland, Dopido, Doremi, Vlaamse Filmpjes, Chouette, Historische verhalen, 
Leesleeuw. 

De school betaalt voor de leerlingen van de lagere school de tijdschriften van 
Averbode omdat ze onmisbaar zijn voor klasgebruik bij de methode. 

Maaltijden:  
Elke maand krijgt u een overzicht van het menu verzorgd door traiteur Hanssens. 
In deze brief staan de 2 data waarbij u in de school uw reservatie van menu kunt 
regelen. De betaling wordt direct of cash of met de Payconic Bancontact geregeld. 
Wij zijn niet in het bezit van een bancontactmachine waarbij u met de kaart kan betalen. 

Indien u niet bent geweest op de aangegeven dagen om de bestelling en de betaling te 
regelen, zal u geen maaltijden meer kunnen bestellen voor die bepaalde maand. 
 
€ 4,00 voor de lagere school per dagmenu (soep en hoofdgerecht) 
     
€ 3,30 voor kleuters per dagmenu (soep en hoofdgerecht) 

U kan kiezen tussen 2 menu’s : 
A. maaltijden met veggie en vis 
B. volledige maand met het hele aanbod aan vlees, gevogelte, kip en veggie. 

Bij afwezigheid van minstens 3 dagen en het tijdig verwittigen van deze afwezigheid zal u 
de terugbetaling bij de verrekening van de volgende maand terug krijgen. 

Indien u via het OCMW een vergoeding krijgt om maaltijden op school te nuttigen, moet 
u hiervoor een officieel attest van het OCMW aan de school bezorgen. 

Soep bij de boterhammen : € 6,00/maand (wordt via de factuur geregeld) 

In de eetzaal is er 's middags : 
Appelsap, sinaasappelsap : € 0,60/drankje (wordt via de factuur geregeld) 

Deze dranken zijn per maand of per dag betaalbaar. 
 
Melk elke dag :   € 0,28/flesje 

Indien de prijzen van onze externe diensten zoals het zwembad, de 
drankleverancier en de traiteur niet verhogen, zijn dit de nieuwe tarieven voor 
2019-2020 (geel gemarkeerd). De andere prijzen zijn dezelfde gebleven van de 

vorige schooljaren.  
Via de intekenlijsten wordt u op de hoogte gebracht van eventuele 
aanpassingen en kan u nog steeds vrijblijvend een keuze maken in ons aanbod 
van eten en drinken. 

  


