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Ouderbijdragen 

 
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. 
 
 
 
PRIJZEN PER KLAS, UITGEDRUKT IN EURO 

 
Rupsen, lieveheersbeestjes, bijtjes, slakjes 
Cultuur-, leer- en sportuitstappen       € 45,00 
 
 
Libellen, vlinders 
Cultuur-, leer- en sportuitstappen (zwemmen)      € 45,00 
 
 
1ste leerjaar 
Cultuur-, leer- en sportuitstappen (sportdag, sportweek) (zwemmen gratis)   € 85,00 
 
 
2de leerjaar 
Cultuur-, leer- en sportuitstappen (sportdag, sportweek, zwemmen)    € 85,00 
 
 
3de leerjaar 
Cultuur-, leer- en sportuitstappen (sportdag, sportweek, zwemmen)    € 85,00 
 
 
4de leerjaar 
Cultuur-, leer- en sportuitstappen (sportdag, sportweek, zwemmen)    € 85,00 
 
 
5de leerjaar 
Cultuur-, leer- en sportuitstappen (sportdag, sportweek, zwemmen)    € 85,00 
Meerdaagse buitenschoolse activiteiten (stadsklas Brussel, kamperen)                   € 100,00 
 
 
6de leerjaar 
Cultuur-, leer- en sportuitstappen (sportdag, sportweek, zwemmen)    € 85,00 
Meerdaagse buitenschoolse activiteiten (Hoge Rielen)                      € 90,00 
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LIJST VAN VRIJBLIJVENDE KOSTEN 
 
 
Drankjes 
Water           gratis 
Melk          € 0,35 
Chocomelk         € 0,40 
 
Maaltijden 
 
Boterhammen en toezicht        € 0,50 
Boterhammen, soep en toezicht       € 0,80 
Warme maaltijd en toezicht        € 3,50 
 
Turnkledij lagere school 
T-shirt met school-logo        € 8,00 
 
Zwemmen          
Badpak (lenen in De Warande)       € 1,00 
Zwembroek (lenen in De Warande)       € 1,00 
 
Oog voor lekkers         € 6,00 
 
Abonnementen 
Doremini          € 35,00   
Doremix          € 35,00 
Doremi          € 35,00 
 
Kerst-, paas- en vakantieboek       € 7,00 
 
Nieuwjaarsbrieven (aangekocht of zelfgemaakt)     € 1,00 
 
 
 

Deze prijzen zijn geldig behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners.  
De bedragen zijn een raming. Er kan een klein verschil optreden.  
 
 
 
                   

 

 


