
 

Kostenraming schooljaar 2013-2014 
 

1. Verplichte kosten 

Kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen die niet 
noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de 

ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen.  

Wat zegt de wet? 

De scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2013 – 2014  

 

Op basis van het gezondheidsindexcijfer van maart 2013 en de toepassing van de 

indexeringsformule en de afronding zijn dit de aangepaste bedragen voor het schooljaar 

2013 – 2014 (bedragen blijven ongewijzigd ten opzichte van schooljaar 2012-2013): 

Leeftijd en niveau Geïndexeerd bedrag vanaf 1 september 

2012 (schooljaar 2012-2013) 

2- en 3-jarige kleuters 25 euro 

4-jarige kleuters 35 euro 

5-jarige en leerplichtige kleuters 40 euro 

Lager onderwijs (per leerjaar) 70 euro 

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen: schooljaar 2013-2014 

 

Op basis van het gezondheidsindexcijfer van maart 2013 en de toepassing van de 

indexeringsformule en afronding is het bedrag van de maximumfactuur voor meerdaagse 

uitstappen voor het schooljaar 2013-2014: 405 euro. 

Scholen beslissen autonoom op welke manier ze de bedragen opvragen aan de ouders. 

Dat kan met een trimestriële betaling, via een maandelijkse factuur,…  

 

Scholen kunnen deze bijdragen alleszins niet in één keer opvragen. Ze zijn verplicht 

om betaling over minstens 3 keer te voorzien, verspreid over het schooljaar. 

 

Op maximumfactuur 

aard klas richtprijs 
Zwemmen 1 t.e.m.5 

6de gratis 
16 x €3 

Sportdag lager €15 

Schoolreis (afhankelijk van de 

bestemming) 

lager  €25 

Schoolreis (afhankelijk van de 

bestemming) 

kleuter €10 

Jojo 3+4 €6 

Theater allen €4 

SVS sport allen €3.50 



 

 

Per schooljaar vragen wij aan de ouders hiervoor een bijdrage  
 Peuter een 1ste kleuter: € 10 (= €1 per maand) 
 2de en 3de kleuter: € 20 (= €2 per maand) 

 Lager: €70 (= €7 per maand) 
 

Op het einde van het jaar wordt de verrekening gemaakt. Als blijkt dat de 
gemaakte kosten lager zijn dan de aangerekende maandelijkse bijdragen dan is 
er een teruggave in juni. Indien de bijdrage voor de kleuters ontoereikend is, kan 

in juni een extra bijdrage gevraagd worden volgens de wettelijke voorzieningen. 
(zie info hierboven) 

 

Niet op maximumfactuur 
aard klas richtprijs 

turntrui lager €6 

turnbroek lager €10 

verlies fluo hesje allen €3 

Meerdaagse uitstappen: 

oenanthe/avonturen-2daagse 

5+6 €45 

Meerdaagse uitstappen: zeeklas 3+4 €135 

 
2. Niet verplichte kosten 

De mogelijkheden die de school aan ouders levert en waar ouders vrijwillig 
gebruik van maken. 

Categorie Aard Richtprijs 

maaltijden + opvang warme maaltijd kleuter + opvang €1,70 + €0,65 

                        lager + opvang €2,70 + €0,65 

soep + opvang €0,15 + €0,65 

chocomelk €0,35 

fruitsap €0,40 

voor- en naschoolse opvang per begonnen half uur             
vanaf 2de kind: 

€0,89          
€0,67 

studie per begonnen half uur             
vanaf 2de kind: 

€0,89           
€0,67 

nieuwjaarsbrieven  €0,85 

kerst-,paas-,vakantieboek  €5 

vakantieblaadjes Averbode                                  

Van In 

€ 5.50 

€8 / €10 

tijdschriften Dopido /dokadi / doremi €29 

Zonnekind/-straal/-land €34  

 

Milieuboot 4+5 € 2 

Tombeelmolen 6 €2 

Broelmuseum Kortrijk (of ander 
museum) 

5+6 €1,5 
+vervoer?? 

Doe aan sportbeurs 6 €5,5 

Studio Globo 5+6 €28 

Bewegingslandschappen allen €2,5/activiteit 

Natuurexploratie (bijen) K3 €2.5 


