
 

1.1 Schoolkosten 

1.1.1 Overzicht kosten - bijdragelijst 

In de bijdragelijst vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte 

uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet 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. Dat laatste betekent 

dat het bedrag dat je moet betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen: het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

 

• Verplichte activiteiten of materiaal 

 

Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte, maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten 

aan te bieden. Wij vragen een bijdrage voor:  

   

1ste kleuterklas  

Cultuur  

Schoolreis  

Sportdag  

  

2de kleuterklas  

Cultuur  

Schoolreis  

Sportdag  

  

  

3de kleuterklas  

Cultuur  

Schoolreis  

Sportdag  

Sport Moev-activiteit  

  

1ste leerjaar  

Cultuur  

Sport Moev-activiteit  

Schoolreis  

Sportdag  

  

  

2de leerjaar  

Cultuur  

Sport Moev-activiteit  

Schoolreis  

Sportdag  

Zwemmen (€ 1,50/beurt)  

  

  

3de leerjaar  

Cultuur  

Schoolreis  

Sportdag  

Natuurwandeling  

Zwemmen(GRATIS)  

  

  

4de leerjaar  

Cultuur  

Sport Moev--activiteit  

Sportdag  

Zwemmen (€1,50/beurt)  

  

  

5de leerjaar  

Cultuur  

IJsschaatsen  

Sportdag  

Sport Moev-activiteit  

Leeruitstap/schoolreis  

Zwemmen (€ 1,50/beurt)  

  

  

6de leerjaar  

Cultuur  

IJsschaatsen  

Sportdag  

Zwemmen (€ 1,50/beurt)  

  

 De maximum factuur voor deze activiteiten bedraagt:  

o voor de kleuters: € 50,00  

o voor het lager onderwijs: € 95,00  

 

 

 



 

• Meerdaagse uitstappen 

 

Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school voor deelname aan de volgende meerdaagse uitstappen (= 

extramurosactiviteiten). Wij vragen daarvoor de volgende bijdrage:  

 4de leerjaar: zeeklas  € 185,00  

 6de leerjaar: bosklas  € 195,00  

De maximum factuur voor de extramurosactiviteiten bedraagt: € 480,00  

Deze prijzen zijn geldig behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners.  

De bedragen zijn een raming, bij wijziging zult u vooraf en duidelijk worden verwittigd.  

 

• Niet-verplicht aanbod 

Deze prijzen zijn geldig behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners.  

Bij wijziging zult u vooraf en duidelijk worden verwittigd.   

• Maaltijden – Opvang  

- Schoolmelk – 1x per dag te betalen per trimester (gratis beurten gesubsidieerd door het Agentschap van 

Landbouw en Visserij inbegrepen)   1ste trimester: € 20,-  

  2de trimester: € 15,- 

  3de trimester: € 15,- 

- warm middagmaal                € 5,00  

- tafelgeld broodmaaltijd: soep, melk, water         € 0,75  

- opvang ’s avonds en studie: (per dag)                                                                               

  van 16.10 u. tot 16.40 u. (= ½ uur)           € 1,50 *  

 van 16.10 u. tot 17.10 u. (= 1 uur)           € 1,75 *  

 van 16.10 u. tot 17.45 u. (= 1 ½ uur)          € 3,00 *  

boetesysteem te laat afhalen       €  10,00/begonnen uur  

- opvang: (per dag)  

       morgentoezicht                € 1,00 * 

       middagtoezicht                € 1,20 *  

       woensdag van 12 u. tot 13 u.             € 1,50 * 

       woensdag van 12 u. tot 16 u.             € 6,00 *  

       woensdag van 12 tot 17.45 u.             € 8,00 *  

- opvang in combinatie met crealessen op woensdag:   

       Tot 15u.                  € 1,70*  

              Tot 16u.                 € 2,75*  

              Tot 17.45u.                  € 4,75*  

 *De prijzen aangeduid met een * komen op het fiscaal attest dat jaarlijks wordt afgeleverd.  

• Tijdschriften (vrijblijvend)  

Volgens abonnementsprijzen 2022 -2023. 

 

 

 

          



 

4.3.2 Uniform (te betalen cash of payconiq) 

   

  maat prijs 

rok 6 - 8 32 

 10 - 12 37 

  14 - 16 42 

bermuda   30 

lange broek 6 - 8 -10 30 

  12 - 14 - 16 30 

bloes 6 - 8 -10 25 

  12 - 14 - 16 27 

hemd 6 - 8 -10 25 

  12 - 14 - 16 27 

polo wit   15 

polo groen   22 

cardigan 6 - 10 37 

  12 - 14  40 

cardigan met kap 6 - 8 -10 32 

  12 - 14 - 16 32 

polar 6 - 8 -10-12 40 

  14 - 16 40 

trui 6 - 10 37 

  12 - 14 40 

jassen  65 

turnbroek    15 

T-shirt turnen   10 

badmuts   4 

   
 

Welke kleuren zijn toegelaten voor de mutsen, handschoenen en sjaals?  

Effen kleur: wit – donkergroen - zwart – grijs – donkerblauw   

Uniformverkoop: 

• Maandag op afspraak  stephanie.vanacker@sint-bavo.be  

• Donderdag van 16:00u. tot 16:30u. 

1.1.2 Wijze van betaling 

Ouders krijgen maandelijks een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald.              

Dat betekent binnen de 30 dagen na afgifte.             We 

verwachten dat de rekening betaald wordt via overschrijving, payconiq of cash.  

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.  

mailto:stephanie.vanacker@sint-bavo.be


 

1.1.3 Bij wie kun je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt? 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kun je contact opnemen met de brugfiguur of de 

directeur. We maken dan afspraken over een aangepaste betalingswijze. We 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, zetten we verdere stappen. Ook dan zoeken we in eerste 

instantie in overleg naar een oplossing. Indien dat niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een 

dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke 

intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

1.1.4 Recupereren van kosten? 

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. 

Als de activiteit geannuleerd wordt, zullen we de kosten terugbetalen die nog te recupereren zijn. Kosten die niet-

recupereerbaar zijn, verdelen we evenwichtig volgens de volgende verdeelsleutel. 

 

 

Als ouder kan u zowel schriftelijk, maar ook digitaal uw akkoord geven voor wijzigingen aan het pedagogisch reglement of 

schoolreglement.  

 


