BIJLAGE 2

Kostenraming 2013 - 2014
Maximumfactuur:
Kleuteronderwijs:
2 en 3-jarigen: max. €25
4-jarigen: max. €35
5-jarigen en leerplichtigen: max. €40
Lager onderwijs:
Elk leerjaar: max. €70
Meerdaagse uitstappen
Max. €405 per kind voor volledige duur
Wij vragen een bijdrage voor:
Dranken ( niet verplichte uitgaven )
Soorten dranken
Chocomelk, Bosvruchtendrank,
Multivruchtensap, Sinaasappelsap,
Appelsap en Water 33cl.

Prijs per eenheid
€ 0,50

Abonnementen ( niet verplicht uitgaven )
Klas
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
3de kleuterklas
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

Soort abonnement
Dopido
Dokadi
Doremi
Zonnekind 1ste leerjaar
Zonnekind 2de leerjaar
Zonnestraal
Zonnestraal
Zonneland
Zonneland

Periode
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar

Kostprijs/periode
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00

 Andere abonnementen, tijdschriften en vakantieboeken worden volledig vrijblijvend aangeboden. De
prijzen staan steeds vermeld op de uitgereikte foldertjes.
 Naast het aanbod van Averbode, biedt de school ook uitgaven aan van Van In en Zwijsen.
 Bestellen = betalen.
Zwemlessen per leerjaar ( verplichte uitgaven!)
Klas
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

Zwembeurt
€ 1,50/zwembeurt
€ 1,50/zwembeurt
€ 1,50/zwembeurt
€ 1,50/zwembeurt
€ 1,50/zwembeurt
GRATIS!

Vervoer heen & terug
€ 1,50/zwembeurt
€ 1,50/zwembeurt
€ 1,50/zwembeurt
€ 1,50/zwembeurt
€ 1,50/zwembeurt
GRATIS!

 Leerlingen die om (medische) redenen niet kunnen deelnemen aan een zwemles, gaan wel mee
naar het zwembad. Ter plaatse vergezellen ze in turnkledij hun klasgenoten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Knipoog
Ondernemingsnummer 0414.570.971
Ketelstraat 27A - 3454 Rummen
 (011) 58 11 43

1

Deze leerlingen betalen enkel de busrit.
 Leerlingen die om een andere medische reden geen toegang mogen hebben tot de locatie van het
zwembad, blijven onder toezicht in school.
Uitstappen zesde leerjaar
Pennenzakkenrock tussen de 15 en 20 euro
Teambuilding: tussen de 15 en 20 euro
Theater bezoek ( verplichte uitgaven!)
Klas
Aantal voorstellingen
Prijs per voorstelling
Alle klassen van: 1 voorstelling per schooljaar € 5,00/voorstelling
* Kleuterafdeling (L5 en L6 2 voorstellingen)
* Lager school
 Elke klas zal in de loop van het schooljaar 1 x een schoolvoorstelling bijwonen.
Schoolreis
We proberen onze schoolreizen niet duurder dan 20 euro te laten kosten.
Sport, cultuur en pedagogische activiteiten
Deze activiteiten worden gedurende het schooljaar ingevuld. Er wordt bewaakt dat ze het bedrag niet
overschrijden betreffende de maximumfactuur.





K2: 8,5 euro
K3: 13,5 euro
L1, L2, L3, L4 en L5: 13,5 euro
L6: 23,5 euro

Eindconclusie:
 Er zijn nog heel wat uitstappen en al dan niet verplichte uitgaven, waarvan we de prijzen nu nog
niet precies kennen. De school verplicht zich ertoe om u vanaf nu telkens op voorhand de juiste prijs
en/of richtprijs mee te delen. Wij rekenen hiervoor op uw begrip.
 Mocht u betalingsproblemen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. De directie is steeds
bereid om samen met u een betalingsplan uit te werken.

 Betreft de betalingen van de schoolrekeningen, vragen wij met aandrang om steeds per factuur én
per leerling te betalen en de juiste bijhorende gestructureerde mededeling te vermelden. Dit bevordert
een efficiënte betalingsopvolging en bespaart de administratie enorm veel tijd. Alvast bij voorbaat
onze dank!
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