
Overzicht schoolkosten kleuteronderwijs | 2022-2023 

Scherpe maximumfactuur 
Deze kosten zijn verplicht en zijn maximumbedragen. (max 50 euro)  

Bijdrageregeling andere diensten. 
Deze diensten kan u kiezen (niet verplicht) 

Instapklas Bedrag Te betalen  Voeding Te betalen  

Culturele act. en/of workshops € 20,00 Tutti Frutti (20 weken op woe.) € 4,00 / jaar 

Sportactiviteiten € 5,00 Soepabonnement (18 weken) € .....,.... / jaar 

Schoolreis  € 25,00 Eetmoment €0,40/dag (154 d) € 60 / jaar 

Totaal € 50,00 Totaal 

Eerste kleuterklas Bedrag Te betalen  

Culturele act. en/of workshops € 20,00 Leerlingenvervoer 
Sportactiviteiten € 5,00 Indien u kiest voor leerlingenvervoer is dit de kostprijs. 

Schoolreis  € 25,00 Eerste kind € 215,00 

Totaal € 50,00 Tweede kind € 172,00 

Tweede kleuterklas Bedrag Te betalen  Derde kind + kleuters € 65,00 

Culturele act. en/of workshops € 20,00 Vervoersgarantie € 46,00 

Sportactiviteiten € 5,00 Verhoogde tegemoetkoming € 56,00 

Schoolreis  € 25,00 Bijdrage per kind / gebruikte dag € 0,75

Totaal € 50,00 Enkele rit € 1,70 

Derde kleuterklas  Bedrag Te betalen  Totaal 

Zwemmen (2x € 3,25) € 6,50 

Culturele act. en/of workshops € 9,50 Voor- en naschoolse opvang 

Sportactiviteiten € 5,00 Per gestart kwartier € 0,45 

Schoolreis  € 25,00 

Totaal € 50,00 

Totaalraming
Totaalsom per jaar 

Schuldbekentenis
Ondergetekende, 

Adres: 

Gemeente: 

Geboortedatum + plaats: 

Verbindt zich ertoe alle kosten voor: 

RRNR / BISNR: 

Te betalen als volgt: 

Opgemaakt in twee exemplaren, beide partijen erkennen 1 
exemplaar te hebben ontvangen op 

Handtekening ouder(s) Handtekening directie 

Opgelet! Bovenstaande kosten is een totaal raming. De groene kosten zijn maxima, de gele en blauwe kosten zijn kosten naargelang gebruik. De 
gele en blauwe kosten kunnen beïnvloed worden door prijsstijgingen. De prijs op de officiële facturen is de correcte prijs. Deze pagina geeft enkel 
een indicatie van de verwachte kosten op jaarbasis. 



Overzicht schoolkosten lager onderwijs | 2022-2023 

Scherpe maximumfactuur 
Deze kosten zijn verplicht en zijn maximumbedragen. (max 95 euro)  

Bijdrageregeling andere diensten. 
Deze diensten kan u kiezen (niet verplicht) 

Eerste leerjaar  Bedrag Te betalen  Voeding Te betalen  

Zwemmen (10x €3,50) GRATIS Tutti Frutti (20 weken op woe.) € 4,00 / jaar 

Culturele act. en/of workshops € 20,00 Soepabonnement (18 weken) € ….,00 / jaar 

Sportactiviteiten € 10,00 Totaal 

Schoolreis  € 25,00 Voor- en naschoolse opvang Te betalen  

Totaal € 75,00 Per gestart kwartier € 0,45 

Tweede leerjaar Bedrag Te betalen  

Zwemmen (10x €3,25) € 32,50 Leerlingenvervoer 
Culturele act. en/of workshops € 27,50 Indien u kiest voor leerlingenvervoer is dit de kostprijs. 

Sportactiviteiten € 10,00 Eerste kind € 215,00 

Schoolreis  € 25,00 Tweede kind € 172,00 

Totaal € 95,00 Derde kind + kleuters € 65,00 

Derde leerjaar Bedrag Te betalen  Vervoersgarantie € 46,00 

Zwemmen (8 x €3,25) € 26,00 Verhoogde tegemoetkoming € 56,00 

Culturele act. en/of workshops € 27,50 Bijdrage per kind / gebruikte dag € 0,75

Sportactiviteiten € 10,00 Enkele rit € 1,70 

Schoolreis  € 30,00 Totaal 

Totaal € 95,00 

Vierde leerjaar Bedrag Te betalen  Minder scherpe maximumfactuur
Zwemmen (8 x €3,25) € 26,00 Voor meerdaagse uitstappen 1x per schoolloopbaan. (max 480 euro) 

Culturele act. en/of workshops € 27,50 Boerderijklasse (L3 - L4) €130,00 

Sportactiviteiten € 10,00 Bos-of zeeklasse (L5 - L6) €220,00 

Schoolreis  € 26,50 Totaal 

Totaal € 95,00 

Vijfde leerjaar Bedrag Te betalen  Totaalraming
Culturele act. en/of workshops € 50,00 Totaalsom per jaar 

Sportactiviteiten € 10,00 

Schoolreis  € 35,00 Schuldbekentenis
Totaal € 95,00 Ondergetekende, 

Zesde leerjaar Bedrag Te betalen  Adres: 

Culturele act. en/of workshops € 50,00 Gemeente: 

Sportactiviteiten € 10,00 Geboortedatum + plaats: 

Schoolreis  € 35,00 Verbindt zich ertoe alle kosten voor: 

Totaal € 95,00 RRNR / BISNR: 

Extra Bedrag Te betalen  Te betalen als volgt: 

Turnkledij van de school € 15,00 
Opgemaakt in twee exemplaren, beide partijen erkennen 1 
exemplaar te hebben ontvangen op 

Handtekening ouder(s) Handtekening directie 
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