
1.1 Schoolkosten

1.1.1 Overzicht kosten - bijdragelijst

Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de
eindtermen te bereiken. Vanuit ons opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte maar
rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen daarvoor een bijdrage.

In de bijdragelijst vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als
niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor
zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen (bv
maaltijden)

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dat
laatste betekent dat het bedrag dat je moet betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen: het kan iets
meer zijn, maar ook iets minder.

● Verplichte activiteiten of materiaal

Lesdoorbrekende activiteiten: leeruitstappen,
sportactiviteiten, culturele manifestaties,…

Peuters, 1ste, 2de en 3de kleuterklas en
leerplichtige kleuters

maximum € 45

1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de lj. maximum € 90

Sportkledij
KBO-T-shirt € 6,00

Zwemmen
Per beurt (6-de lj. gratis)

Vervoer per beurt (6-de leerjaar gratis)
Badmuts (verplicht)

€ 0,85
€ 2,25
€ 1,00

● Niet-verplicht aanbod

Lesdoorbrekende activiteiten: meerdaagse uitstappen
De kostprijs van de uitstappen is een richtprijs, naar gelang de effectieve kosten kunnen we deze
moeten aanpassen. De kostprijs van alle meerdaagse uitstappen waaraan een kind uit de lagere

school kan deelnemen mag de totale som van € 450 niet overschrijden.
LO4: tweedaagse € 50
LO5: driedaagse € 150
LO6: vijfdaagse € 200

Eventueel
3de & 4de leerjaar: Beeldbad € 20

Tijdschriften



Dopido/Dokadi/Doremi (jaarabonnement) € 36
Zonnekind (jaarabonnement) € 36

Zonnestraal (jaarabonnement) € 36
Zonneland (jaarabonnement) € 36
Vlaamse Filmpjes: 5de + 6de lj € 31

Vakantieboeken € 6 - 8

Maaltijden + soep
lagere schoolkdn. (incl. € 0,45 lunchdienst) € 3,50

kleuters (incl. € 0,45 lunchdienst) € 3

Lunchdienst
voor boterhammen eters € 0,45

Drankjes
Melk (incl. € 0,15 opslag en distributie) enkel

voormiddag
€ 0,45

Soep (incl. € 0,15 opslag en distributie) € 0,45
Kraantjeswater bij het eten ‘s middags gratis

Ochtendopvang
Van 7.00 uur tot 8.00 uur € 1,10 per begonnen half uur per kind

Avondopvang
Van 15.40 uur tot 18.00 uur € 1,10 per begonnen half uur per kind

Laattijdig ophalen na 18.00 uur € 10 per begonnen half uur per kind

Bij verlies of beschadiging van materiaal vermeld in het item financiële bijdrage, kunnen de door
school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.

1.1.2 Wijze van betaling

Je krijg maandelijks een rekening via de agenda van uw kind. We verwachten dat die rekening op tijd
en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na afgifte. We verwachten dat de
rekening betaald wordt via overschrijving. Indien je een domiciliëring wenst, kan je de nodige
documenten bij het secretariaat bekomen.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te
betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het
niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke
schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige
restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.



1.1.3 Bij wie kun je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kun je contact opnemen met
.de directie. We maken dan afspraken over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een
discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zetten we verdere
stappen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dat niet
mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief
(aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet
aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

1.1.4 Recupereren van kosten?

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is,
zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt
hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

1.1.5 OK-pas

OK-pas werking

Sociale dienst van OCMW Oudenaarde

Meerspoort 30

 055/46 06 40 055/46 06 59

Contactpersoon : Bert Vandepoele

Voor mensen met een laag inkomen is er een OK-pas. In de Oudenaardse scholen krijg je dan korting
voor:

-alle culturele en sportactiviteiten bijv. toneel in De Woeker,…

-alle uitstappen bijv. bezoek aan Technopolis, de boerderijklassen in het eerste leerjaar,…

-schoolzwemmen

Wanneer je in Oudenaarde woont en je kind beschikt over een OK-pas dan betaal je voor
schoolactiviteiten 25% van de kostprijs.

Je dient hiervoor aan bepaalde inkomstenvoorwaarden te voldoen:

- Mensen die een leefloon of evenveel inkomsten hebben
- Genieters van een IGO (inkomstengarantie voor ouderen)
- LOI-bewoner (lokaal opvanginitiatief)
- Bewoner van een assistentiewoning met sociale correctie
- Inkomstengrenzen vanaf 1 januari 2021:

1 volwassene € 1230,00

Per extra volwassene verhoogd met (+)€ 616,00

Per kind<14 jaar verhoogd met (+)€ 369,00

Per kind>14 jaar verhoogd met (+)€ 616,00



Bijvoorbeeld: Gezin met 2 volwassenen en één kind in de lagere school: € 1230,00 + € 616,00 + €
369,00 = € 2215,00. Wanneer dit gezin minder dan € 2215,00 verdient en voldoen aan de andere
voorwaarden dan hebben ze recht op een OK-Pas.


