
Kostenraming schooljaar 2019-2020  

 

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? 

Geïndexeerde bedragen van de scherpe maximumfactuur: schooljaar 2019-2020 

 

Niveau  Geïndexeerd bedrag scherpe maximumfactuur 

Kleuters  45 euro 

Lager onderwijs (per leerjaar)  90 euro 

Maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen 
Wat valt eronder? 

Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die (geheel of 
gedeeltelijk) binnen de schooluren vallen. Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. Maar als je kind 
meegaat, kan de school je daarvoor een bijdrage vragen. Ook daarvoor bestaat een maximumbedrag: de 
‘minder scherpe maximumfactuur’. Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, 
zoals een reis in de vakantie, vallen niet onder de maximumfactuur. 

 

Hoe hoog? 

In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag er geen bijdrage vragen 
aan de ouders voor meerdaagse uitstappen. Dat betekent niet dat scholen niet met hun kleuters op 
meerdaagse uitstap mogen gaan. De praktijk wijst wel uit dat heel weinig scholen dat doen. Voor een kind uit de 
lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt 
jaarlijks geïndexeerd. Daardoor kan het jaarlijks stijgen. 

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager 
onderwijs maximaal 440 euro. 

 

Op maximumfactuur (richtprijzen) 

aard klas richtprijs 

Zwemmen 1 t.e.m.5 

6de
 gratis 

18 x €5 

Sportdag lager €20 

Schoolreis  lager  €35 

Schoolreis  kleuter €25 

Mogelijke activiteiten:   

Theater allen €5 

SVS sport allen €4 

Studio Globo 5+6 €30 

Bewegingslandschappen allen €4/activiteit 

Natuurexploratie  allen €2.5 

 

 

 



Per schooljaar vragen wij aan de ouders hiervoor een bijdrage  

● Kleuter: € 45 (= € 4.5 per maand) 

● Lager: € 90 (= € 9 per maand) 

 

 

Niet op maximumfactuur (richtprijzen) 

aard klas richtprijs 

turntrui lager € 6 

turnbroek lager € 10 

verlies fluohesje allen € 3 

Meerdaagse uitstappen:  

zeeklas 

avonturen-4daagse 

 

3+4 

5+6 

 

€ 135 

€ 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 

(incl middagtoezicht € 0.70) 

€ 2.80 

warme maaltijd lager 

(incl middagtoezicht € 0.70) 

€ 3.80 

soep 

(incl middagtoezicht € 0.70) 

€ 1.40 

voor- en naschoolse opvang per begonnen half uur  € 1 

studie 1 uur  € 2  

nieuwjaarsbrieven  € 0,85 

kerst-,paas-,vakantieboek  € 7 

vakantiekalender   

Van In 

€ 8 / € 10 

tijdschriften Dopido /dokadi / doremi 

Zonnekind/-straal/-land 

Kids 

National geografic 

€ 36 

€ 38 

€ 19.50 

€ 45 / € 35 

 

Op de factuur staat middagtoezicht apart vermeld zodat wij u een fiscaal attest kunnen 

bezorgen.  


