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Prijslijst  2022-2023

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

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

Volgens een beslissing van de schoolraad gebeurt de betaling van de maximumfactuur gespreid in 10
gelijke schijven, 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 museumbezoek of toneel, zwemmen.

➢ kleuter € 5,00 euro per maand
➢ lager € 9,50 euro per maand

Ter informatie:
● Zwemmen 1ste tot en met 5de leerjaar (Zwemkom gedeeltelijk betaald door gemeentebestuur)

werd berekend op
€ 4,50. (Het zwemmen voor het zesde leerjaar is, bus inbegrepen, volledig gratis.)

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

● Maximumfactuur voor meerdaagse extra-murosactiviteiten: 480 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.

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

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

Middagopvang € 0,35 (afspraak binnen gemeente De Pinte)

Maaltijden
● Warme maaltijd met soep  KLEUTER € 3,50
● Warme maaltijd met soep LAGER € 4,00
● Speciale maaltijden + € 1.00

Drankjes: alles € 0,50
● Kleuters: melk / mineraalwater (plat of bruis) / soep (voor bij de boterhammen)
● Lager:  melk / mineraalwater (plat of bruis) / sinaasappel / appelsap / soep (voor bij de

boterhammen)
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3. Aanbod vanuit Ferm Kinderopvang

Voor –en naschoolse op onze school (door Ferm Kinderopvang)

De uren en prijzen zijn terug te vinden op de website https://www.depinte.be/naschoolse-kinderopvang

Buitenschoolse opvang door Landelijke Kinderopvang in IBO Stekelbees

De uren en prijzen zijn terug te vinden op de website
https://www.depinte.be/buitenschoolsekinderopvang.aspx

Schoolvrije dagen en vakantiedagen

Zie https://www.depinte.be/buitenschoolsekinderopvang.aspx

Opgelet: Bij Ferm Kinderopvang 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.
(Ouders kunnen via het fiscale attest tot maximaal 11,20 euro per dag van hun belastbaar inkomen
aftrekken.)

NOOT:
● Bus naar de gemeentelijke opvang Stekelbees op woensdagmiddag is inbegrepen in de prijs.
● Slaapklasje bieden wij gratis aan.
● Morgenopvang vanaf 8.20 is gratis
● Avondopvang van 15.50 tot 16u05 (woensdag van 11u25 -11u40, vrijdag van 15.25-15.40) is

eveneens gratis

4. Betalingen

We bieden jullie de mogelijkheid om de schoolrekeningen van jullie kind(eren) via domiciliëring te
betalen.
Dit maakt het voor jullie en ons gemakkelijker, geen vergeten rekeningen meer!
We kunnen het jullie zeker aanbevelen.

Wensen jullie op dit aanbod in te gaan, vraag dan het desbetreffende formulier aan het secretariaat.

Hartelijke groeten,
Het schoolteam van de Vrije Basisschool Zevergem
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