Bijlage 3

Financiële bijdragen
▪

Categorie 1: niet-verplichte uitgaven
Warme maaltijden, drankjes bij de maaltijden en tijdens de speeltijden, buitenschools toezicht,
abonnementen op pedagogische tijdschriften, nieuwjaarsbrieven, occasionele acties vanuit het
schoolteam of de ouderraad.
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▪

Categorie 2: verplichte bijdragen
Dit omvat onder andere: Zeeklassen (3de graad), Bosklassen (2de graad), Boerderijklassen (1ste graad),
leeruitstappen, schoolreizen, culturele – en/of sportactiviteiten, turnkledij, zwemmen.

Richtprijzen
Niet verplichte uitgaven
Soep
Warme maaltijd
Toezicht middag
Nieuwjaarsbrieven

0,60 euro
4,50 euro
0,60 euro
1 euro

Verplichte uitgaven
Andere leeruitstappen
30,00 euro/ jaar
Turnkledij met logo
20,00 euro (€10 blauwe turnbroek + €10 T-shirt)
Zwemmen per beurt
8 zwembeurten – 4 euro* (inclusief vervoer)
*Het tweede leerjaar zwemt gratis en betaalt enkel de busrit.

▪

Categorie 3: schooluitstappen
Meerdaagse uitstappen-tweejaarlijks (totaal €450)
Eerste graad
Boerderijklas: 3 dagen en 2 nachten
Prijs: €90 (vervoer door ouders/ bus door de ouderraad)
Tweede graad
Bosklas
Prijs: €160 excl. busvervoer (wordt betaald door de ouderraad)
Derde graad
Zeeklas
Prijs: €200 incl. busvervoer
Eéndaagse uitstappen-jaarlijks
Schoolreis voor alle leerjaren
Prijs: Max. €25
Culturele activiteiten
Toneelvoorstelling €4 (exclusief vervoer)

Sportklassen sporthal Wetteren
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Hele week (3de-4de)
busvervoer
Halve week (1ste-2de leerjaar 5de-6de leerjaar)

€23

excl.

€11,5 excl. busvervoer

Afhankelijk van het jaarthema en de gekozen projecten kan het zijn dat elke klas nog een educatieve
leeruitstap maakt.

Vrije Lagere School Ten Ede

Naast de vaste leeruitstappen, gaan de leerlingen ook in de eigen buurt op uitstap.
Deze uitstappen zijn kosteloos. Zo wordt er op bezoek gegaan bij de tandarts-bij de dierenarts-naar de
fruitwinkel-bij de bakker-naar het bos-naar het kerkhof-…
Voor Pasen organiseren we een vastenvoettocht, waarbij we geld inzamelen voor de kinderen die het
nog meer nodig hebben dan ons. Dit gaat naar een vastenproject in Burundi dat gesteund wordt door
de Broeders van Scheppers.

Wijze van betaling
Er worden maandelijks afrekeningen gemaakt. Deze afrekening wordt digitaal doorgestuurd!
De rekening dient binnen de 10 dagen te worden overgeschreven met de vermelde gestructureerde
mededeling.
Indien u meer uitleg wil over of onjuistheden vaststelt in de afrekening dient u contact op te nemen
met de school– tel 09 252 38 15 of per mail: info@lagereschooltenede.be
De ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de
schoolrekening. Dit betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige
rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen de
ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van de ouders
een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft
elke ouder het volledig resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt
hebben.
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