
Hebt u nog vragen of wil u meer informatie in  

verband met de schoolkosten?  

Aarzel dan niet om ons te contacteren! 

Directie: 

• Serge Verlinde  

(serge.verlinde@sint-michiel.be) 

• Koen Germonprez  

(koen.germonprez@sint-michiel.be) 

Zorgcoördinator 

• Liesbeth Colpaert 

(liesbeth.colpaert@sint-michiel.be) 

Boekhouding / leerlingenrekeningen 

• Steffi Vandendriessche 

(steffi.vandendriessche@sint-michiel.be) 

Contactgegevens 

• Telefoon:        051 21 05 02 

• Website:          www.barnum.be 

• E-mailadres:    barnum@sint-michiel.be 

Vragen rond schoolkosten? 

2021—2022 

Afwezig tijdens een activiteit 

• Als je tijdens een activiteit gewettigd afwezig 

bent, zullen we het deel van de kosten terugbeta-

len dat nog te recupereren is. Kosten die we al 

gemaakt hebben, kunnen we opnemen in de  

schoolrekening.  

 

• Onwettige afwezigheid: 

      Het volledige bedrag wordt aangerekend. 

 

 

 



• Vragen/onduidelijkheden?  

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen over de 

rekening! Indien je denkt dat er een fout in de  

rekening is geslopen, vragen wij je vriendelijk om 

eerst contact op te nemen met Steffi Vandendriessche 

vooraleer zelf aanpassingen te doen of andere bedra-

gen te betalen. 

 

Sport op school 

Bij bepaalde ziekenfondsen kan je per jaar een  

bepaald bedrag voor sportactiviteiten, sportkampen, 

bepaalde schoolse activiteiten… terugkrijgen! 

Wij raden aan om eens bij je eigen  

ziekenfonds te informeren of je op dergelijke terug- 

betalingen recht hebt. Indien ja, vullen wij het  

formulier graag in. We bezorgen je op die manier de 

nodige betalingsbewijzen. 

 

 

Welk schoolgerei moet je aankopen? 

Op de boekenlijst staat al het noodzakelijke  

schoolgerei (boeken + materiaal). Volgende zaken 

kunnen alleen via de school aangekocht worden: de 

schoolagenda, turnkledij en het huiswerkpapier.  

Leerlingen van het eerste en derde jaar (2021-2022) 

ontvangen bij de begin van het schooljaar een          

pen-device. Dit toestel dient als ondersteuning om de 

lessen bij te wonen en schoolopdrachten uit voeren. 

In het schooljaar 2022-2023 ontvangen ook de leer-

lingen die in 2021-2022 nog niet de beschikking had-

den over een device dezelfde apparatuur. 

De waarborg voor de pen-device bedraagt 75 euro en 

zal  worden aangerekend voor ontvangst van het toe-

stel.  

De huurprijs van de pen-device bedraagt per school-

jaar 75 euro. Deze kost wordt verdeeld over de herfst-

rekening, paasrekening en de rekening eind juni.  

Hoeveel kost dit schooljaar? 

Begin september bezorgen we je een bijdragelijst 

(welke uitgaven je ongeveer mag verwachten tijdens 

een schooljaar). Onze bijdragelijst vind je ook op onze 

website www.barnum.be onder “Praktisch” en 

“Reglement en schoolkosten”. 

 

 

 

Schoolrekeningen in Barnum 

• Wanneer? 

De schoolkosten worden over 5 schoolrekeningen ge-

spreid: 

1) augustus-september (enkel schoolboeken) 

2) vòòr de herfstvakantie 

3) vòòr de kerstvakantie 

4) vòòr de paasvakantie 

5) eind juni 

Elke schoolrekening is binnen de 30 dagen te betalen. 

Een eerste herinnering krijg je via mail 14 dagen na 

vervaldatum. Een tweede herinnering krijg je per SMS, 

de derde ontvang je per post. Bij de brief zal een ad-

ministratieve kost aangerekend worden van 10 EUR. 

 

• Problemen? 

Indien je niet in de mogelijkheid bent om de  

rekening tijdig te betalen, kan je steeds contact  

opnemen met de dienst boekhouding. 

Contactpersoon: 

Steffi Vandendriessche (051 21 05 02 of 

steffi.vandendriessche@sint-michiel.be) 

We zoeken dan naar een oplossing. Dit kan onder 

andere een afbetalingsplan zijn. We verzekeren een 

discrete behandeling van je vraag. 

 


