
BIJDRAGELIJST 2022-2023

Maximumfactuur schooljaar 2022-2023

kleuters 50 euro

1ste t.e.m. 6de leerjaar 95 euro

Maximumfactuur meerdaagse uitstappen: 480 euro voor de volledige lagere schoolloopbaan.

1. Vanuit ons opvoedingsproject kiest de school ervoor een aantal verplichte, kwaliteitsvolle

activiteiten aan te bieden. Wij vragen een bijdrage voor:

1.1 EENDAAGSE UITSTAPPEN

Projectactiviteit 25 euro

Schoolreis KO 20 euro

Schoolreis LO 25 euro

1.2 SPORTACTIVITEITEN

Zwemmen + vervoer (1ste t.e.m. 5de lj.) (6de lj. gratis) 6 euro

Hopsakee (3-jarigen) 2 euro

Rollebolle (4- en 5-jarigen) 3 euro

Kronkeldidoe (1ste graad)  3,50 euro

Alles met de bal (2de graad) 3 euro

American Games (3de graad) 3 euro

Doe aan sportbeurs (6de lj.) 2,5 euro

Sportdag 5 euro

1.3 CULTURELE ACTIVITEITEN

Theater 2x per jaar 4,50 euro

1.4 GEZONDHEID

Natuureducatie 3,50 euro

1.5 VERKEER

Meester op de fiets of Artiest op de fiets 2,50 euro

Bezoek verkeerspark (4de, 5de en 6de lj.) 2,50 euro

1.6 TECHNIEK

TOSS 21 1ste 3,50 euro

TOSS 21 2de 2,50 euro

TOSS 21 3de 5 euro

TOSS 21 4de 5 euro

TOSS 21 5de 5,20 euro

TOSS 21 6de 5,50 euro

TOSS 21 TOBO-dag (6de lj.) 1,50 euro

Techniekolympiade 2,50 euro

1.7 MEDIA

Online profiel typen (4de leerjaar) 12,50 euro

Stemolympiade (5de en 6de leerjaar) 2 euro

1.8 EXTRA

School T-shirt 10 euro

1.9 MEERDAAGSE UITSTAPPEN

Zeeklassen (3de graad - 2 jaarlijks) ± 250 euro



OPMERKINGEN

1. Deze prijzen omvatten de inkom en eventuele begeleiding en het vervoer. Het vervoer gebeurt

indien mogelijk met de fiets of met bereidwillige ouders.

Indien busvervoer nodig is, worden steeds offertes gevraagd bij verschillende busmaatschappijen.

Afhankelijk hiervan wordt een keuze gemaakt. De vervoersprijs is afhankelijk van verschillende

factoren waardoor bovenstaande prijzen verhoogd of verlaagd worden.

2. Jaarlijks wordt door het oudercomité een bijdrage geschonken die ons helpt de kostprijs voor

uitstappen te verlagen.

3. Afhankelijk van aan de school aangerekende prijsstijgingen kunnen ze doorverrekend worden

per activiteit.

4. Op het eind van elk trimester ontvangt u een afrekening met een gedetailleerd overzicht van de

gemaakte onkosten.

2. U kan vrij intekenen voor volgende materialen:

Schoolfoto's

3. Daarnaast bieden wij tegen vergoeding volgende diensten aan:

drank 0,50 euro

studie 1 euro

4. Wij vragen geen bijdrage voor volgende activiteiten en materialen:

Activiteiten: sportdag, scholenveldloop, bezoek Resterheide, bezoek Breugelhoeve, bezoek verkeerspark,

bezoek bib. Tenzij wij niet kunnen rekenen op vrijwilligers en extern vervoer dienen aan te vragen.

Materialen: bewegingsmateriaal, constructiemateriaal, handboeken, schriften, werkboeken, werkblaadjes,

fotokopieën, software, ICT-materiaal, atlas, kinderliteratuur, knutselmateriaal, leer- en ontwikkelingsmateriaal,

muziekinstrumenten, schrijfgerief, tekengerief, zakrekenmachine.

Opmerking:  sommige activiteiten kunnen we enkel gratis aanbieden dankzij de steun van o.a. het 

stadsbestuur Peer, de provincie Limburg, het oudercomité, de vele bereidwillige chauffeurs, …


