Schoolbrochure met schoolreglement / bijlage 3

1.1

Sint-Annaschool Baal

VERPLICHTE EN NIET-VERPLICHTE UITGAVEN

1.1.1 VERPLICHTE UITGAVEN
Sport

Zwemmen

€ 3,00 (vervoer / inkom)
(Binnen de ouderraad werd besloten dat de zesdeklassers geen bijdrage hoeven te betalen.)

Schaatsen zonder huur van schaatsen
met huur van schaatsen
(vervoer / inkom / huur schaatsen) (*)

(*)

€ 3,50 (vervoer / inkom) (*)
€ 5.00

Gymkleding
Gymtruitje

€ 12,00

Culturele en leeruitstappen
Kleuters
Lagere school

€ 45,00
€ 90,00

(De kosten voor de culturele en leeruitstappen worden voor een deel gedragen door de ouderraad,
voor een deel door de werkingstoelagen van de school en aan de ouders wordt er een beperkte bijdrage
gevraagd.)

Openluchtklas

ste

1 graad
de
2 graad
de
3 graad

€ 70
€ 70
€ 150 (2x)

1.1.2 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN
Algemeen leerlingenvervoer
Jaartarief Buzzy Pazz -12 jaar
Sporadisch gebruik / per rit

€ 54,00*
€ 1,60*

Fruitproject
voor een heel schooljaar
vanaf de herfstvakantie
vanaf de kerstvakantie
vanaf 1 februari
vanaf de krokusvakantie
vanaf de paasvakantie
vanaf de hemelvaartvakantie
Kostprijs van 1 kopie
(*) Deze prijzen kunnen in de loop van het schooljaar wijzigen

€ 12,00
€ 10,80
€ 8,00
€ 6,40
€ 5,20
€ 3,20
€ 1,60
€ 0,5
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1.1.3 Maximumfactuur
Om aan kostenbeheersing in de basischool te werken bestaat er al enkele jaren een maximumfactuur in
het basisonderwijs.
Men spreek over een scherpe maximumfactuur en een minder scherpe maximumfactuur.
Wat valt er onder de scherpe maximumfactuur?
Activiteiten tijdens de schooltijd die niet noodzakelijk zijn voor ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
Vb toneelbezoek, ééndaagse uitstap,…
Materialen die niet noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen maar die de school
toch verplicht aan te kopen door de ouders en waarvoor de ouders niet zelf de kostprijs kunnen bepalen.
Bedragen die aangerekend mogen worden per schooljaar:
Kleuters

€ 45,00

Lagere school
Per leerjaar

€ 90,00

Ook voor meerdaagse uitstappen is er een maximumfactuur bepaald.
Voor de kleuterschool mag geen bijdrage meer gevraagd worden dan de bedragen hierboven aangeven.
Voor het lager onderwijs bedraagt deze maximumfactuur : € 440,00.
Dat wil zeggen dat de school max. 440,00 euro kan vragen aan de ouders voor alle meerdaagse
uitstappen waaraan een kind in de lagere school deelneemt.

1.1.4

Bijdrageregeling (ouders)

Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te
bereiken.
Voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren en de ontwikkelingsdoelen na te
streven, kan de school geen bijdrage vragen.
De overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de
eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.
* Volgende materialen worden vermeld in de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen voor het gewoon
onderwijs:
(Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school. De school stelt materialen in voldoende mate ter
beschikking. Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling aanwezig moet zijn.)
•

Spelmateriaal;

•

bewegingsmateriaal;

•

toestellen;

•

klimtoestellen;

•

rollend en/of glijdend materiaal;

•

boeken;, kinderliteratuur, kinderromans;

•

zakrekenmachine;

•

passer;
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•

globe, atlas, kompas, kaarten;

•

informatiebronnen,infobronnen;

•

tweetalige alfabetische woordenlijst;

•

muziekinstrumenten.
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* Materialen uit de volgende categorieën worden verondersteld in voldoende mate aanwezig te zijn en
staan in functie van het nastreven van de ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de eindtermen voor
gewoon onderwijs:
(Een school beslist op basis van haar pedagogisch project welke materialen zij wenst te gebruiken.)
•

schrijfgerief;

•

tekengerief;

•

knutselmateriaal;

•

constructiemateriaal;

•

planningsmateriaal;

•

leer- en ontwikkelingsmaterialen;

•

handboeken, schriften, werkboekjes en werkblaadjes, fotokopieën;

•

software, multimediamateriaal,;

•

informatie- en communicatietechnologisch materiaal;

•

meet materiaal;

•

…

De school blijft op elk ogenblik eigenaar van al het materiaal dat het ter beschikking stelt.
Het spreekt vanzelf dat leerlingen dit materiaal met respect behandelen.
Bij verlies of beschadiging van het schoolmateriaal kunnen de door de school gemaakte kosten voor
aankoop van nieuw materiaal verhaald worden op de ouders.

