
 

Schooljaar: 2020-2021                                         Overzicht schoolkosten 

Heilige Familie Lagere School 

 

Kosteloos 

Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen 

Hiervoor mogen geen kosten aan ouders doorgerekend worden. 

Om scholen en ouders duidelijkheid te verschaffen werd een lijst samengesteld van wat een basisschool gratis ter beschikking moet stellen van de leerlingen. 

Voorbeeld: 

Een school maakt gebruik van handboeken en werkboekjes. Deze zijn vermeld op de lijst en moeten kosteloos aan de leerlingen ter beschikking gesteld worden. 

 

Verplichte kosten 

1) Kosten die vallen onder de scherpe maximumfactuur Lager onderwijs 

Activiteiten tijdens de schooltijd die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van eindtermen of ontwikkelingsdoelen. 

(voorbeelden: schoolreis, toneelvoorstelling, culturele uitstap, sportdag, zwemmen, …). Zie in het kader hieronder: ter 

informatie – schooleigen richtprijzen 
 

Materialen die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen of ontwikkelingsdoelen, maar die de school 

toch verplicht om aan te kopen en waarvoor de ouders de kostprijs niet zelf kunnen bepalen. 

(voorbeelden: turnkledij, tijdschrift verplicht aan te kopen via de school,…) 
 

Ter informatie – schooleigen gegevens 

Onze school zorgt dat het bedrag van de maximumfactuur niet wordt overschreden. Wat doen we om onder die         

€ 90,00 te blijven: 

- De kosten van het vervoer naar het zwembad wordt volledig gedragen door de school. 

- Omdat we het maken van uitstappen belangrijk vinden (opdoen van ervaringen buiten het klaslokaal) zoeken 

we vaak naar gratis activiteiten.  

- Waar het kan, vragen we ook subsidies aan (vb: fruitproject) 

Een gedetailleerde bijdragelijst per leerjaar wordt bij het begin van het schooljaar aan de ouders bezorgd. 

€ 90,00 

 



 

 

2)   Andere verplichte kosten 

Turn-T-shirt met logo van de school € 7,50 

Turnbroekje met logo van de school € 9,50 

Zwemmuts  € 1,25 

Turnzak met logo van de school GRATIS  

€ 3,00 enkel te betalen bij verlies of beschadiging 

Pennenzak met logo van de school GRATIS  

€ 4,00 enkel betalen bij verlies of beschadiging 

Drinkbus met logo van de school GRATIS  

€ 3,00 enkel te betalen bij verlies of beschadiging 

3)    Kosten die vallen onder de minder scherpe maximumfactuur (445 euro voor 2020-2021 over de 6 schooljaren heen) 
Meerdaagse uitstappen 

(voorbeelden: bosklassen, zeeklassen, sneeuwklassen,…) 

Meerdaagse uitstappen buiten de schooluren vallen niet onder de minder scherpe maximumfactuur. 

De bijdrage van de ouders wordt gespreid over de volledige schoolloopbaan in het lager onderwijs, indien 

zij dat wensen.(wij geven de mensen de kans maar verplichten dit niet) 
 

Ter informatie – schooleigen gegevens 

Voor elke meerdaagse uitstap kunnen de ouders ook kiezen voor een spaarplan. Tevens melden we aan 

de ouders dat een aantal mutualiteiten een deel van de bosklassen terugbetalen. 

2de leerjaar 

boerderijklassen: € 105,00 

 

4de leerjaar: 

stadsklassen:  € 135,00 

 

6de leerjaar: 

bosklassen: € 190,00 

 

Niet-verplichte kosten 

Kosten die vallen onder de dienstverlening van de school 

Diensten aangeboden door de school waar ouders VRIJWILLIG gebruik van kunnen maken. Je hoeft je als ouder niet verplicht te voelen deze zaken aan te kopen.  

Rubriek 1:   Materialen 

Tijdschriften Averbode (jaarabonnement): Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland € 39,00 

Vakantieblaadjes en vakantieboeken (per stuk) € 7,00 

Nieuwjaarsbrieven (per stuk) € 0,65 

Leesabonnement Averbode € 30,00 



 

Klasfoto (per stuk) € 5,00 

GRATIS indien ingelogd binnen de 10 dagen 

Individuele foto’s (volledig vrijblijvend te bestellen) Afhankelijk van het gekozen pakket 

Rubriek 2: Opvang 

Middagtoezicht (per middag) € 1,00 

Studiebegeleiding (per beurt van een half uur) € 1,00 

Voorschoolse opvang (per beurt van een half uur) Facturatie door de stad (€ 1,00) 

Naschoolse opvang (per beurt van een half uur)  Facturatie door de stad (€ 1,00) 

Rubriek 3: Eten en drinken 

Water kraan (altijd gratis) GRATIS 

Melk of flesje water (alleen ’s middags) € 0,30 

Fruitactie (elke week op donderdag een stuk fruit) GRATIS 

School betaalt de volledige bijdrage 

Warme maaltijd € 4,10 

Rubriek 4: Schooleigen aanbod   

Sport tijdens de middagpauze  € 15,00 

 

Wijze van betalen 

De schoolrekeningen worden maandelijks overzichtelijk en gedetailleerd aangeboden. We verwachten dat het te betalen bedrag tijdig wordt betaald, d.w.z. 7 dagen na 

ontvangst. We geven de voorkeur aan een betaling via overschrijving, maar contant betalen kan ook op het secretariaat van de school. 

 

Bij wie kan u terecht in geval van betalingsmoeilijkheden? 

Wie problemen heeft met het betalen van de schoolrekening, neemt contact op met directeur Anne of het secretariaat.  

Wij verzekeren een discrete behandeling van de vraag. Een aangepast betalingsplan is zeker bespreekbaar. 

Indien we echter vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat hiervoor een aanleiding is, dan zal de school verdere stappen 

ondernemen..  

Bij afwezigheden zonder dat dit gemeld is aan de school kunnen gemaakte kosten worden aangerekend. 

Uiteraard zoeken we in alle gevallen eerst naar een oplossing in overleg. 

 



 

Spreiding van de schoolrekeningen 

Onze school heeft gekozen voor een gespreide betaling van de schoolrekeningen; d.w.z. dat er elke maand een factuur wordt opgemaakt.  Op deze factuur staat per 

rubriek het bedrag vermeld. 

 
Bijdrage  

scherpe max.factuur 

Bijdrage 

niet-scherpe 

max.factuur 

Materialen Opvang Eten en drinken Schooleigen aanbod 

Sep Maandelijks Keuze uit spaarplan  

of betaling in 1 keer 

jaarlijks (begin 

schooljaar 

Maandelijks Maandelijks jaarlijks (begin 

schooljaar Okt Maandelijks Maandelijks Maandelijks 

Nov Maandelijks Maandelijks Maandelijks 

Dec Maandelijks Maandelijks Maandelijks 

Jan Maandelijks Maandelijks Maandelijks 

Feb Maandelijks Maandelijks Maandelijks 

Maart Maandelijks Maandelijks Maandelijks 

Apr Maandelijks Maandelijks Maandelijks 

Mei Maandelijks Maandelijks Maandelijks 

Jun Maandelijks Maandelijks Maandelijks 

Totaal € 90,00 Bedragen per rubriek: zie bovenstaande tabellen 
 

 

Welke voordelen biedt de kansenpas? 

Houders van een kansenpas kunnen korting krijgen.  

U kan een kansenpas aanvragen in het Welzijnshuis (indien u voldoet aan de voorwaarden).  

De school kan u hierbij ook helpen. Daarom vragen wij u in september om de kansenpassen of de klevers van het ziekenfonds  

van uw kinderen te bezorgen. 

 

Schoolpremie 

Uw kind heeft recht op kinderbijslag.  
Het kinderbijslagfonds (Groeipakket) betaalt automatisch in de maand augustus de schoolpremie uit.  
Het bedrag hangt af van de leeftijd die het kind bereikt in de loop van het kalenderjaar en het feit of het kind recht heeft op een sociale toeslag.   

 


