
Prijslijst  2019-2020

 
De maximumfactuur bepaalt het bedrag dat aan ouders verplicht mag worden aangerekend omw ille 
van de ‘verlevendiging van het onderwijs’. Het gaat dus om uitstappen, bezoeken, cultuuractiviteiten, sportactivitei-
ten, zwemmen, enz. 

Volgens een beslissing van de schoolraad gebeurt de betaling van de maximumfactuur gespreid in 10 gelijke schij-
ven, dus per maand. Dit om te vermijden dat er onverwachte dure maanden zijn (schoolreismaand…). Je krijgt dus 
geen extra rekening meer voor schoolreizen, educatieve uitstappen (bv. naar Gent), culturele uitstappen zoals muse-
umbezoek of toneel, zwemmen.  

kleuter   4,50 euro per maand 

lager    9,00 euro per maand 

Ter informatie:  

Zwemmen 1ste tot en met 5de leerjaar (Zwemkom gedeeltelijk betaald door gemeentebestuur) werd berekend op  
€ 3,10. Het zwemmen voor het zesde leerjaar is, bus inbegrepen, volledig gratis. 

Verplicht, maar niet in de maximumfactuur   turn T-shirtje logo school: € 11 

Maximumfactuur voor meerdaagse extra-murosactiviteiten: 440 euro doorheen de basisschool. Zowel de bosklas van 
klas 5 of 6 als de zeeklas van klas 3 of 4 vallen daaronder. Ook de meerdaagse sportdagen van het vierde leerjaar, 
een organisatie van het gemeentebestuur, vallen wel onder de regeling van de zeeklassen en dergelijke.  

  

Je kiest zelf of je deze uitgave al dan niet doet.  

Middagopvang      € 0,35 (afspraak binnen gemeente De P inte)  

Maaltijden  
Warme maaltijd met soep  KLEUTER  € 3,00 
Warme maaltijd met soep LAGER  € 3,50 
Vegetarische maaltijd   € 3.70 

Drankjes: alles € 0,45                 

melk / mineraalwater (plat of bruis) / soep (voor het lager ook sinaasappelsap en appelsap)     

Naschoolse avondopvang op onze school (door EVA Onsa vzw) 
2,22 euro voor het eerste uur 
1,02 euro per bijkomend begonnen half uur 

De opvang ’s avonds op school kan op volle lesdagen tot 18.00 uur en op aanvraag enige dagen vooraf  tot 19.00 
uur. 

Buitenschoolse opvang door Landelijke Kinderopvang in IBO Stekelbees*  
2,22 euro voor het eerste uur 
1,02 euro per bijkomend begonnen half uur 
7,00 euro voor een halve dag (3 tot 6 uur)(op woensdag) 
14,0 euro voor een volledige dag (vanaf 6 uur of meer) (op woensdag) 

Schoolvrije dagen en vakantiedagen 
4,65 euro voor een derde dag (minder dan 3 uur) 
7,00 euro voor een halve dag ( van 3 tot 6 uur) 
14,0 euro voor een hele dag (vanaf 6 uur of meer)  

Opgelet : In IBO Stekelbees kan u genieten van een verminderd tarief voor gezinnen met meerdere kinderen (- 
25%) en van eventueel een sociaal tarief (-50%) gerekend vanaf het eerste kind. 

Aangezien EVA Onsa vzw in tegenstelling tot Landelijke Kinderopvang geen overheidssubsidies van Kind en Gezin 
ontvangt, is het voor de vzw financieel niet haalbaar om ook deze zelfde kortingen toe te kennen.  

* ouders kunnen via het fiscale attest tot maximaal 11,20 euro per dag van hun belastbaar inkomen aftrek-
ken.NOOT: 

Bus naar de gemeentelijke opvang Stekelbees op woensdagmiddag is inbegrepen in de prijs gratis 
Morgenopvang vanaf 7.15         gratis 

      Avondopvang van 15.50 tot 16u05 (woensdag van 11u25—11u40, vrijdag van 15.25-15.35)  gratis 

1. Verplichte uitgaven (onderwijsuitgaven onder de ‘maximumfactuur’) 

2. Vrijblijvend aanbod (dit zijn persoonlijke, vrijwillige  uitgaven) 



Tijdschriften  

U kunt vrij abonneren op volgende aanbevolen educatieve tijdschriftjes. Abonnement steeds voor een schooljaar 

Prijs voor 1 jaar 

Dopido + Kid’i Dopido (10 nrs. + 10 apps) onthaal- en 1e kleuterklas € 35,00  

Dokadi + Kid’i Dokadi (10 nrs. + 10 apps) 2e kleuterklas € 35,00  

Doremi + Doremi Extra + Kid’i Doremi (10 nrs. + 10 apps)  3e kleuterklas € 35,00  

Zonnekind 1e leerjaar (20 nrs.) 1e leerjaar € 37,00  

Zonnekind 2e leerjaar (20 nrs.) 2e leerjaar € 37,00 

Zonnestraal (20 nrs.) 3e en 4e leerjaar € 37,00  

Zonneland (20 nrs.) 5e en 6e leerjaar € 37,00  

Naomi (5 nrs.) geloofstijdschrift 3e kleuterklas en 1e leerjaar € 9,00  

Simon (5 nrs.) geloofstijdschrift 2e, 3e en 4e leerjaar € 9,00  

Samuel (5 nrs.) geloofstijdschrift 5e en 6e leerjaar € 9,00 

Kalender 
Hieronder vind je de voornaamste data, waaronder de vrije dagen.  

De meest actuele versie van de volledige schoolkalender vind je steeds op de web-
site van de school www.vbszevergem.be.  

 

Vrije dagen 

 maandag 7 oktober   Lokale verlofdag 

 28/10 - 03/11    Herfstvakantie 

 maandag 11 november   Vrijaf: Wapenstilstand 

 woensdag 27/11    Vrijaf wegens pedagogische studiedag 

 23/12 -  05/01    Kerstvakantie 

 woensdag 15 januari   Vrijaf wegens pedagogische studiedag 

 vrijdag  7 februari    Lokale verlofdag 

 24/02 -  01/03    Krokusvakantie 

 woensdag 18 maart   Vrijaf wegens pedagogische studiedag 

 06/04 -  19/04    Paasvakantie 

 vrijdag 1 mei    Vrijaf ‘dag van de arbeid’. 

 donderdag 21 en vrijdag 22 mei Vrijaf Hemelvaart 

 maandag 1 juni    Vrijaf Pinksterenmaandag 

 

En ook deze data zijn al goed om te weten 

maandag 23 september  Schoolfotograaf 

woensdag 23 oktober  Missiemarkt 

vrijdag 31 januari  Sportdag 1 voor het lager in Don Bosco Zwijnaarde 

zondag 15 maart  Mosselfestijn 

zondag 21 juni   Schoolfeest 


