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        van 15.30 uur tot 17.00 uur   
van 15.30 uur tot 17.30 uur

       van 15.30 uur tot 18.00 uur    

 
 
Er zal een boete na 18.00 uur worden afgehaald. 
 
Buitenschoolse opvang (woensdagnamiddag en vakanties) wordt ingericht door het gemeentebestuur en 
moet aldus aan deze instantie vergoed worden. 
 
3.10.1 Verlies of beschadiging van materiaal 

 
Bij verlies of beschadiging van materiaal kunnen de door school gemaakte kosten voor aankoop 
van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders. 

 
 

3.10.2 Wijze van betaling 
Ouders krijgen 10 maal per schooljaar een rekening digitaal doorgestuurd. We verwachten 
dat die rekening op tijd en volledig betaald wordt. Dat betekent binnen de 30 dagen na 
verzending.  
 

 Overzicht van de onkosten : 
 Alle ouders (ongeacht de manier van betalen) ontvangen bij het begin van een 

gedetailleerd overzicht vindt van de onkosten. 
 

 U controleert dit overzicht.  Indien er volgens u fouten in de facturatie 
geslopen zijn gelieve dit dan zo vlug mogelijk (uiterlijk binnen drie dagen) 
te melden. U neemt best contact op met het schoolsecretariaat. 

 
 Betalingswijzen : 

 U betaalt bij voorkeur door 
door . 5 à 10 dagen na ontvangst van uw rekening wordt het 
bedrag aangeboden aan de bank. Na 10 dagen gaat het bedrag automatisch 
van uw bankrekening. 

 
 -banking of bezorgt de 

rekening aan de bank.  
 
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. 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. 
 

 
3.10.3 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden ? 
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Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 
opnemen met de directeur.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 
aangepaste betalingswijze. Wij 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, zal 
de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg 
naar een oplossing. Indien dit 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. 

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. 

 
 

3.11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning __________________________ 
 
Zie Infobrochure Onderwijsregelgeving punt 9 
 

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens het tweejaarlijkse 
schoolfeest. 

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen inzake sponsoring, kunnen zij daarover een klacht 
indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. ( adres zie 2.13 ) 
 
 

3.12 Vrijwilligers __________________________________________________ 
 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De 
vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De 
school doet dit via onderstaande bepalingen. 

Organisatie 

De VZW De vijgenboom, Kloosterstraat 18A, 9750 Huise 

Maatschappelijk doel: onderwijs 

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en 
de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC Verzekeringen. 

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een 
vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd eveneens afgesloten bij IC 
Verzekeringen. 

Er wordt een onkostenvergoeding voorzien. 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een 
geheimhoudingsplicht bestaat. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal 


