
                                Bijdrageregeling Vrije Basisschool ‘Groeiweide’ Ouwegem                                    - 1 -    
 
           

BIJLAGE  :     Bijdrageregeling van de ouders 
 
De toelichting van dit document vindt u in de schoolbrochure bij  “Bijdrageregeling van de ouders”  
 
1. Materialen die nodig zijn voor het nastreven van de ontwikkelingsdoelen (kleuterafdeling) en  
    het bereiken van de eindtermen (lagere school).  
 
Een overzichtslijst van deze materialen vindt u in de schoolbrochure. 
Al deze materialen worden door de school aangekocht en mogen de kinderen “gratis” gebruiken. 
De kinderen mogen nog steeds hun “eigen” materiaal gebruiken als zij dit wensen, maar dit op volledige 
vrijwillige basis. In ieder geval zal de school elk schooljaar al het nodige materiaal ter beschikking 
stellen. Ouders moeten wel nog instaan voor de aankoop van een boekentas, een schooletui, mappen 
en kaftpapier. 
Op het einde van het schooljaar krijgt u hieromtrent een ouderbrief met concrete afspraken. 
 
 
2. Activiteiten en materialen die het leren verrijken en kwaliteitsvoller maken.  
 
Dit zijn alle activiteiten die in klasverband tijdens de schooluren doorgaan, waarvoor de school zelf 
dient te betalen om deze te kunnen organiseren. 
Van een aantal activiteiten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor “richtprijzen”. 
De tarieven voor de maximumfactuur zijn gelijk gebleven :  
* 1ste kleuterklas  € 45 
* 2de kleuterklas  € 45 
* 3de kleuterklas  € 45 
* voor het lager   € 90 
 

SCHOOLUITSTAPPEN  :     
• Gravensteen (3e kl)     +/- € 16,50 
• School van Toen (3de lj)     +/- € 12,00 
• De Kaaihoeve      +/- €  6,00 
• Natuurleerpad      gratis 
• Lozerbos (kleuters + 1ste gr)    +/- €  2.50 
• De boomgaard (kleuters)    +/- €  6,70 
• Schoolreis (kleuters)     +/- € 13,00 
• Schoolreis (lager)     +/- € 25,00 
• Ocassionele uitstappen     +/- €  6,00 
• Uitstappen naar aanleiding van project  +/- €  6,00 

 
SPORTACTIVITEITEN   

• MOEV-activiteit      +/- € 13,00 
• Gemeentelijke sportdagen : lager   gratis 

 
CULTURELE ACTIVITEITEN :     

• Toneel (Creakindo)      gratis  
• Workshop op school               +/- € 8,00 
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3. Meerdaagse activiteiten (minder scherpe maximumfactuur) 
 

Meerdaagse uitstappen hebben zeker een meerwaarde. Voor minderbegoede kinderen is het 
waarschijnlijk een unieke kans. Hoewel ouders niet kunnen verplicht worden hun kinderen op 
meerdaagse uitstap mee te laten gaan, is het toch het streefdoel dat zoveel mogelijk 
kinderen meegaan. 
Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2020-2021 een maximumfactuur van 
€ 445 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het 
kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.  
 
Voor de hele lagere schoolperiode van uw kind organiseert onze school om de twee jaar 
twee openluchtklassen : zeeklas in de tweede graad en muzoklas in de derde graad. 
 
Zeeklas : +/-  € 160 - Muzoklas : +/-  € 240 
 

 4. Bijdrage extra diensten. 
 

Dit  zijn de diensten die de school aanbiedt en waarvan de ouders vrijwillig gebruik 
kunnen maken. De kostprijs wordt voorgelegd aan de schoolraad. 
 
GYMKLEDIJ      T-shirt          € 10,00 
       Turnbroek          € 12,50 
FLUOJASJE met logo school       €  7,00 
BADMUTS          €  1,00 

                      
TIJDSCHRIFTEN     
Kleuter :    Doremini + Kid’i  (1e kl)  € 36,00 
      Doremix + Kid’i    (2e kl)  € 36,00 
      Leesknuffel + Kid’i (2e + 3e kl) € 39,00 
      Doremi + Kid’i      (3e kl)  € 36,00 
      Vakantieboek    €   7,00 
      Vakantieoefenboek    €   7,00 
      Boektopper : pakket   € 20,00 
      Boektopper : abonnement  € 32,00 
1e graad:     Zonnekind    € 39,00 
      Vakantieboek         €   7,00 
      Vakantieoefenboek   €   7,00 
      Robbe en Bas    € 30,00 
      Boektoppers    € 20,00 
2e graad:     Zonnestraal    € 39,00 
      Vakantieboek    €   7,00 
                                                           Vakantieoefenboek           €   7,00 
      Leeskriebel    € 30,00 
      Boektopper    € 20,00 
3e graad:     Zonneland    € 39,00 
      Vakantieboek    €   7,00 
      Vakantieoefenboek   €   7,00 
      Vlaamse Filmpjes   € 31,00 
      Boektopper    € 20,00 
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NIEUWJAARSBRIEVEN : kleuter + lager    +/-€ 1,50 
 
MIDDAGTOEZICHT (12.00 u. tot 13.00 u.)      € 0,50 
WARME MAALTIJD  :  lager    € 3,50 
      kleuter    € 3,00 
        Sober maal (1x/jaar)  € 3,00 
 
DRANKJES  :   melk     € 0,40 
      choco     € 0,45 
      soep     € 0,35 
      appel/sinaasappelsap   € 0,45 
 
MORGENOPVANG :    van 7.00 uur tot 8.15 uur  € 2,70 
       van 7.15 uur tot 8.15 uur  € 1,80 
       van 7.45 uur tot 8.15 uur  € 0,90 
        van 8.15 uur tot 8.45 uur  gratis 
 
 
AVONDOPVANG :   van 16.05 uur tot 16.30 uur  gratis 
       van 16.30 uur tot 17.00 uur  € 0,90 
        van 16.30 uur tot 17.30 uur  € 1,80 
       van 16.30 uur tot 18.00 uur  € 2,70 
 
WOENSDAGMIDDAG :    van 11.30 uur tot 12.00 uur  gratis 
         van 12.00 uur tot 12.30 uur  € 0,90 
       van 12.00 uur tot 13.00 uur  € 1,80 
 
VRIJDAGAVOND :   van 15.00 uur tot 15.30 uur  gratis 
       van 15.30 uur tot 16.00 uur  € 0,90 
       van 15.30 uur tot 16.30 uur  € 1,80 
        van 15.30 uur tot 17.00 uur  € 2,70 
        van 15.30 uur tot 17.30 uur  € 3,60 
       van 15.30 uur tot 18.00 uur  € 4,50 
 
Het totaal bedrag voor de opvang (morgen en avond) per dag is begrensd op € 4,50. 
 
Er zal een boete van € 10 aangerekend worden als de kinderen na 18.00 uur worden 
afgehaald. 
 
Buitenschoolse opvang (woensdagnamiddag en vakanties) wordt ingericht door het 
gemeentebestuur en moet aldus aan deze instantie vergoed worden. 

 
 
 


