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3.10 Bijdrageregeling _______________________________________________ 
 
Zie Infobrochure Onderwijsregelgeving punt 8 
 

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-
verplichte uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte 
uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je 
er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere 
kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de 
buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

1. Materialen die nodig zijn voor het nastreven van de ontwikkelingsdoelen ( kleuterafdeling ) 
en het bereiken van de eindtermen ( lagere school ). 

Al deze materialen worden door de school aangekocht en mogen  

Volgende materialen worden vermeld in de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor 
het gewoon onderwijs.  Deze materialen 
zijn verplicht aanwezig op school.  
De school stelt de materialen in voldoende 
mate ter beschikking.  Dit betekent niet 
dat dit materiaal voor elke individuele 
leerling aanwezig moet zijn.  

Spelmateriaal (OD LO 2.6)  
Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)  
Toestellen (ET LO 1.9)    
Klimtoestellen (ET LO 1.14)  
Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5)   
Boeken (OD NL 3.4)  
Kinderliteratuur (OD MV 3.5)  
Kinderromans (ET NL 3.5)  
Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)  
Passer (ET WIS 3.5)  
Globe (ET WO 6.2)  
Atlas  (ET WO 6.11)  
Kompas (ET WO 6.3)  
Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8)  
Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5)  
Infobronnen (OD NL 3.4)  
Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)  
Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)  

Materialen uit de volgende categorieën 
worden verondersteld in voldoende mate 
aanwezig te zijn en staan in functie van 
het nastreven van de ontwikkelingsdoelen 
of het bereiken van de eindtermen voor 
gewoon en buitengewoon onderwijs.       
Een school beslist op basis van haar 
pedagogisch project welke materialen zij 
wenst te gebruiken.  

Schrijfgerief  
Tekengerief  
Knutselmateriaal  
Constructiemateriaal  
Planningsmateriaal  
Leer- en ontwikkelingsmaterialen  
Handboeken,  schriften,  werkboeken en blaadjes,  fotokopieën, software...  
Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal  
Multimediamateriaal   
Meetmateriaal  
Andere   

 

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. 
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2. Activiteiten en materialen die het leren verrijken en kwaliteitsvoller maken. ( scherpe 
maximumfactuur ) 

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 
 

90 bedragen. 

ZWEMMEN (6de lj. GRATIS) :   zwemmen                    3,00 

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 

 
 

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 45 
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 : +/-  40 
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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 :     e kl)   36,00 
      e kl)    
      e + 3e kl)   
      e kl)    
      Vakantieboek     
      Vakantieoefenboek     
      Boektopper : pakket    
      Boektopper : abonnement     
1e graad:     Zonnekind    9,00 
      Vakantieboek          
      Vakantieoefenboek    
      Robbe en Bas     
      Boektoppers     
2e graad:     Zonnestraal    9,00 
      Vakantieboek     
                                                            Vakantieoefenboek            
      Leeskriebel     
      Boektopper     
3e graad:     Zonneland    9,00 
      Vakantieboek     
      Vakantieoefenboek    
      Vlaamse Filmpjes    
      Boektopper     
   
NIEUWJAARSBRIEVEN : kleuter + lager      +/- 50 
 
MIDDAGTOEZICHT (12.00 u. tot 13.00 u.)        
WARME MAALTIJD  :  lager     50 
      kleuter     3,00 
        Sober maal (1x/jaar)   ,00 
 
DRANKJES  :   melk      
      choco      
      soep     5 
      appel/sinaasappelsap   5 
 
MORGENOPVANG :    van 7.00 uur tot 8.15 uur    
       van 7.15 uur tot 8.15 uur    
       van 7.45 uur tot 8.15 uur    
        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   
        van 16.30 uur tot 17.30 uur   
       van 16.30 uur tot 18.00 uur   
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WOENSDAGMIDDAG : van 11.30 uur tot 12.00 uur gratis
         van 12.00 uur tot 12.30 uur   
       van 12.00 uur tot 13.00 uur   
 
VRIJDAGAVOND :   van 15.00 uur tot 15.30 uur  gratis 
       van 15.30 uur tot 16.00 uur   
       van 15.30 uur tot 16.30 uur   
        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. 

 
  home-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 
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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 ? 
 

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. 


