
 

 

 
Betreft: bijdragelijst 2de jaar schooljaar 2020-2021 
 
 
Beste ouders 
Beste leerling 
 

Er mag via de schoolrekening een bijdrage worden gevraagd voor het didactisch materiaal en voor 
activiteiten. Een decreet bepaalt dat het schoolbestuur aan de ouders een lijst van de bijdragen bezorgt. 
Deze lijst wordt goedgekeurd in de schoolraad. 

We hebben geprobeerd om deze lijst zo volledig mogelijk te maken. Hopelijk begrijpt u dat het voor ons 
moeilijk is om àlle bijdragen op dit moment al definitief  vast te leggen. Sommige bedragen kunnen 
immers nog niet ingevuld worden omdat ze pas gedurende het schooljaar per lesgroep kunnen berekend 
worden. 

Andere prijzen verwijzen naar de bedragen die tijdens het schooljaar 2019-2020 werden aangerekend en 
waarvan we de exacte prijs voor het komende schooljaar nu nog niet weten. Deze kosten zijn dus 
richtinggevend (een aantal kosten verwijzen naar 2018-2019 omdat de geplande activiteit in 2019-2020 
moest worden geannuleerd door de corona-crisis). 

Ook kunnen er bijkomende activiteiten worden georganiseerd / bijkomende zaken moeten worden 
aangekocht die nu nog niet vastliggen in de planning. Wij brengen u daar altijd van op de hoogte. 

Bij de opgegeven vaste prijzen maken wij voorbehoud voor eventueel nog door te voeren 
prijsveranderingen. 

 Er worden vier schoolrekeningen per schooljaar opgemaakt. U ontvangt ook nog een aparte 
boekenrekening bij aanvang van het schooljaar. 

 

Vriendelijke groet 

 

 

De directie 



 

 

 
 
 

 Verplichte kosten Niet-verplichte kosten 

Benodigdheden   

Kopieën zwart recto  0,04  

Kopieën zwart recto-verso 0,05  

Kopieën kleur recto  0,07  

Kopieën kleur recto-verso 0,11  

Schoolagenda 8,00  

Gympolo 10,00  

Gymbermuda 6,50  

Huiswerkpapier 2,00  

Evaluatiemap  2,00 

   

Boeken   

Schoolboeken Zie boekenlijst  

Dossier studiekeuzebegeleiding 2,50  

 

Maaltijden   

So-Happy-pas (voor maaltijden)  7,30 

Ontbijt  1,70 

Warme maaltijd (soep + 
hoofdgerecht + dessert) 

 4,80 

Soep  0,60 

Broodje natuur  1,00 

Broodje gewoon  2,50 

Broodje luxe  3,20 

Frietjes  1,80 

Slaatje  1,50 

Vieruurtje  1,70 

Gezond tussendoortjes 
schoolrestaurant 

 0,60 

Koekenautomaat  Max. 1,00 

 



 

 

 

 Verplichte kosten Niet-verplichte kosten 

Activiteiten   

Sportdag 22,00  

Excursiedag 27,00  

Mondiale-/Wetenschaps-/ 
Culturele dag 

15,50  

SNS-pas 
–          1 periode  

(21/9 tot 22/1 of 25/1 tot 28/5) 
 

 

30,00 

–         2 periodes  
(30 weken van 21/9 tot 28/5)  45,00 

   

Varia   

Fietskaartje  0,50 

Klasfoto  2,70 

Tienerreeks  8,40 

Huur kluisje  
14,00 

Bij verlies sleutel: 7,00 

 

Diensten   

Bijdrage ouderraad  1,25  

 
Bijkomende informatie 
 

• De leerkrachten delen mee wat er eventueel voor hun vak nog nodig is aan schoolbenodigdheden naast 
de zaken die op de boekenlijst staan vermeld; in principe zijn deze bijkomende zaken beperkt in aantal 
en prijs. 

 

• Materiaal voor eventuele werkstukken wordt per lesgroep berekend gedurende het schooljaar; de prijs 
is afhankelijk van de gemaakte werkstukken (bv in de lessen STEM-Techniek, beeld, …). 

 

• Toneel-, muziek- en filmvoorstellingen, sprekers, enz... worden aangerekend. De prijs is afhankelijk van 
het aangeboden programma. 

 

• Voor studiereizen, uitstappen, sportdagen, excursies en activiteiten zijn de kosten afhankelijk van het 
programma per klasgroep; dit aanbod varieert van schooljaar tot schooljaar. Voor de jaarlijks 
terugkerende activiteiten staat als voorbeeld een richtprijs die gevraagd werd in het schooljaar 2019-
2020 (of 2018-2019 wanneer de activiteit vorig jaar werd geannuleerd door de corona-crisis). 

 

• Bij internationale uitwisselingen zijn de kosten afhankelijk van de bestemming, activiteiten, vervoer… 
 
Gespreide betalingen van de schoolfactuur zijn mogelijk op aanvraag. Gelieve daarvoor contact op te 
nemen met mevrouw Steffi Vandendriessche op volgend telefoonnummer: 051/21.05.02 

 
 


