SCHOOLPRIJZEN
Conform de decretale bepaling delen wij u graag de voorziene kostprijzen mee voor dit schooljaar.
Voor het basisonderwijs geldt een dubbele maximumfactuur voor de vaste kosten. Na een indexering
van het maximumbedrag zijn de kosten beperkt tot € 90 (voor een lagere school) op jaarbasis en tot
€ 440 voor meerdaagse openluchtklassen voor de hele lagere-schoolloopbaan.
Daar de decretale verplichtingen en beperkingen alsmaar groeien wat investeringen betreft, zien we
ons genoodzaakt om ook strenger te zijn op materiaalgebruik. Het materiaal dat de kinderen op
school gebruiken, willen we graag op school houden omdat we vrezen dat we anders voortdurend
zullen moeten vernieuwen. Op vraag van een aantal ouders of de kinderen nog eigen materiaal
mogen gebruiken, nemen we een positief standpunt in. Het mag u dan ook niet verwonderen dat
sommige klassen een lijstje meekrijgen met materiaal dat ze nodig hebben. Dit lijstje is vrijblijvend.
Dit materiaal is vooral voor thuis (en in de studie) bedoeld, maar mag ook in de klas gebruikt worden.
Ook op handboeken zullen we strenger moeten zijn. In afspraak met alle Arkorum-scholen wordt de
hernieuwwaarde aangerekend op de volgende factuur.
Voor volgende schooljaar zijn 7 facturatieperiodes voorzien:
 1 – 27 september 2019
 30 september – 15 november 2019
 18 november – 20 december 2019
 6 januari – 15 februari 2020
 17 februari – 3 april 2020
 20 april – 29 mei 2020
 2 juni – 30 juni 2020
 Voor de bosklassen van schooljaar 2020-2021 zal een eerste voorschot aangerekend worden
naar het einde van dit schooljaar toe.
De facturen worden nog steeds door de school opgemaakt. Soms kan daar wel eens een foutje
insluipen, waarvoor onze excuses. De boekhouding (ook de leerlingenrekeningen) zijn
gecentraliseerd. Dit betekent dat wij zelf de betalingen niet meer opvolgen. Wil daarom toch het
bedrag betalen dat op de rekening vermeld staat. Achteraf krijgt u wat foutief werd aangerekend
terugbetaald met een creditnota.
Er bestaat de mogelijkheid om de schoolfacturen te betalen via domiciliëring. Hiervoor kunt u de
nodige documenten vragen om in te tekenen.
Zoals vorig schooljaar wordt de aanwezigheid in studie en opvang en de maaltijden digitaal
geregistreerd met een barcode voor elke leerling. Dit bespaart op het secretariaat heel wat werk om
de schoolfacturen op te maken. We vragen daarom dat alle leerlingen een badge bevestigen aan hun
schooltas en aan hun schooletui dat mee gaat naar huis.
Voor de leerlingen die hun badge zijn kwijtgeraakt, wordt een vergoeding van € 0,75 aangerekend.
Op volgende pagina vindt u de voorziene kostprijzen. De kostprijs van verplichte activiteiten vallen
onder de maximumfactuur. Het kan dat in de loop van het schooljaar nog activiteiten bijkomen. Als de
reële prijs het totaal van € 90 overschrijdt, is de school verplicht dit zelf op te leggen. Het zwemmen
betaalt de school zelf. De vetgedrukte prijzen zijn gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren.
Op de info-fiche kan u intekenen voor een paar abonnementen. Alle abonnementen zijn illustratief of
aanvullend materiaal en dus vrijblijvend. Geen enkel abonnement wordt nog contant betaald. Alles
komt op de schoolfactuur.

Binnen maximumfactuur van € 90,00 (De prijzen zijn richtprijzen gebaseerd op vorige schooljaren)
Eerste leerjaar
Sportklas
theatervoorstelling De Spil
Boerderijdag
Schoolreis
Kronkeldiedoe (sport)
Sportdag
Busvervoer zwembad

Tweede leerjaar
sportklas
theatervoorstelling De Spil
Schoolreis
Honkietonkie (sport)
Sportdag
Busvervoer zwembad

Prijs
12,00
6,00
10.00
30,00
3,50
5,00
22,00
88,50

TOTAAL

12,00
6,00
30,00
3,00
5,00
22,00

78,00

TOTAAL

Derde leerjaar
Sportklas
theatervoorstelling De Spil
Alles met de bal
Sportdag
Busvervoer zwembad
schoolreis
Gidsbeurt Roeselare
TOTAAL

Prijs
12,00
6,00
3,00
5,00
22,00
22,00
3,00
73,00

Vierde leerjaar
Sportklas
theatervoorstelling De Spil
Alles met de bal
Busvervoer zwembad
schoolreis

Vijfde leerjaar
MuZee –Oostende
Concertgebouw Brugge
Busvervoer zwembad
Sportklas (2 dagen)
schoolreis
Sportdag

Prijs
10,00
10,00
22,00
6,00
30,00
1,00

Zesde leerjaar
Letterfeest
Jongerenconcert
EHBO
Boeken Toe
Busvervoer zwembad
Sportklas
Schoolreis
TOTAAL

TOTAAL

Prijs

Prijs
12,00
6,00
3,00
22,00
22,00

65,00

TOTAAL

79,00

Prijs
3.25
2,50
1,25
19,00
22,00
12,00
30,00
90,00

Theatervoorstelling De Spil staat cursief omdat we nog geen bevestiging kregen op onze aanvraag.
Openluchtklassen (totaal max. € 440)
Boerderijklas

leerjaar
2

Buiten maximumfactuur - materiaal
Gymtrui
Klasfoto
Nieuwe badge met streepjescode
Fluo-hesje
Buiten maximumfactuur - diensten
Warme maaltijd met soep
Soep voor de boterhameters
Middagopvang voor warm- en boterhameters
Morgenopvang vanaf 07.00 tot 08.00 uur
Studie in Seringenstraat (1ste tot 3de leerjaar)
Studie in Tulpenstraat (4de tot 6de leerjaar)
Avondopvang na studie of vanaf 16.30 (15.30
op vrijdag) tot 18.30 uur
Woensdagmiddag vervoer naar Speelvogel

Prijs
5,00
2,20
0,75
5,00

Prijs
Opmerking
75,00 De betaling wordt gespreid
over meerdere facturen.
Opmerkingen
Verplicht
Vrijblijvend
Eerste 3 exemplaren zijn gratis
Bij verlies gratis exemplaar

Prijs/eenheid
2,27
0,21
1,20
0,60
0,80
1,20
0,60
3,25

Opmerkingen

Voor opvang en bediening
Per begonnen kwartier
Niet op vrijdag
Niet op vrijdag
Per begonnen kwartier

