Bijlage 2

Kostenraming ouderbijdragen
lijst met richtprijzen schooljaar 2020-2021

Schoolbestuur:
vzw Onderwijsinrichtingen
Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Kempen

Schoolgegevens:

VBS DE ZANDLOPER
Zandlaan 46
2560 NIJLEN
  03 481 87 67
 secretariaat@zandlopernijlen.be
www.zandlopernijlen.be

Mgr. Donchelei 5 - 2290 Vorselaar
ondernemingsnr. : 478 061 134

De school voorziet in het nodige materiaal waarmee in de klas gewerkt wordt.
Onderstaande diensten/voorwerpen worden door de leerkracht aangestipt en door het secretariaat op de tweemaandelijkse
schoolrekening afgerekend. De rubrieksaanduiding vindt u ook op de schoolfactuur terug.
speeltijd
- de kinderen voorzien zelf drank (water!) voor tijdens de speeltijd en de middagpauze
middagpauze (niet verplicht)
- soep (na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie)

€ 0,90

pedagogische activiteiten
- zwemmen (valt onder het maximumfactuur)
Wegens gesloten zwembad kan er geen raming van de prijs gemaakt worden. U wordt op de hoogte gehouden van wijzigingen.
- de leeruitstappen en activiteiten : (vallen onder het maximumfactuur)
In overleg met het oudercomité en het leerkrachtenteam bieden we een rijke waaier van culturele, pedagogische en sportieve
activiteiten aan. Omwille van de variërende inkomtarieven kunnen we in het begin van het schooljaar geen exact bedrag geven.
Het bedrag dat we niet overschrijden vindt u bij de leeftijdsgroepen terug.
Maximumbedrag (bedrag maximumfactuur) dat kan gevraagd worden, gespreid over een schooljaar:
Kleuters
€ 45
ste
de
1 lj. t.e.m. 6 lj.
€ 90
Dit bedrag staat los van abonnementen en meerdaagse uitstappen
Meerdaagse uitstappen
 Het 1ste en 2de leerjaar trekt jaarlijks op sprookjesklassen of boerderijklassen. Dit is een tweedaags verblijf in een
jeugdcentrum of op een boerderij en behelst ook 1 overnachting. De kostprijs schommelt rond de € 52,00.
 Het 3de en 4de leerjaar trekt om de 2 jaar op sportklassen naar Herentals. Dit is een driedaags verblijf met 2
overnachtingen.
De kostprijs schommelt rond € 84,00.
 Het 5de en 6de leerjaar gaan afwisselend op bosklassen naar Spa en op 2-daagse naar Ieper.
De bosklassen in Spa is een vijfdaags verblijf en bevat 4 overnachtingen. De kostprijs schommelt rond € 160,00.
De 2-daagse naar Ieper heeft een kostprijs die schommelt rond de € 80.
In het totaal wordt het maximumbedrag van 445 euro gedurende de basisschool niet overschreden (voor de meerdaagse
uitstappen).

Meerdaagse uitstappen tijdens het schooljaar 2020-2021:
1e en 2de lj.: Sprookjesklassen in Westerlo
3de en 4de lj.: Sportklassen in Herentals
5de en 6de lj.: Bosklassen in Spa
6de lj.: Herdenkingsklassen in Ieper (uitgestelde uitstap 2019-2020)
Op de schoolraad werd beslist dat de kosten voor het vervoer niet langer volledig door de school en oudercomité kunnen gedragen worden. De
kosten voor de verplaatsingen zullen voortaan verrekend worden via de schoolrekening.
Voor de kleuters beperken we de bijdrage voor het vervoer tot maximaal € 10,00 voor een gans schooljaar. Voor de kinderen van de lagere school
beperken we dit tot maximaal € 15,00 per schooljaar. Vanaf dat het bedrag zou overschreden worden, betaalt het oudercomité het verschil.

sportkledij (enkel voor de leerlingen van de lagere school)
- turnbloesje:
kindermaat € 6,50
S, M, L
€ 7,75
Andere niet verplichte uitgaven
Abonnementen op tijdschriften, klasfoto’s, nieuwjaarsbrieven, vakantieblaadjes, …
De prijzen worden ten gepaste tijden meegedeeld. U bent vrij om er al dan niet op in te tekenen.

Bovenstaande bedragen werden in overleg bepaald op de schoolraad.

