
 

 
 

De school staat in voor alle onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een 

eindterm te bereiken of om een ontwikkelingsdoel na te streven. 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 eindtermen 

voor het gewoon onderwijs. 

Deze materialen zijn verplicht aanwezig 

op school. 

De school stelt de materialen in 

voldoende mate ter beschikking.  Dit 

betekent niet dat dit materiaal voor 

elke individuele leerling aanwezig  

moet zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelmateriaal (OD LO 2.6) 

Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7) 

Toestellen (ET LO 1.9) 

Klimtoestellen (ET LO 1.14 

Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 

2.5) 

Boeken (OD NL 3.4) 

Kinderliteratuur (OD MV 3.5) 

Kinderromans (ET NL 3.5) 

Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27) 

Passer (ET WIS 3.5) 

Globe (ET WO 6.2) 

Atlas (ET WO 6.11) 

Kompas (ET WO 6.3) 

Kaarten (ET WO 6.1 bis, 6.2,6.4,6.7,6.8) 

Informatiebronnen (OD NL 3.4) 

Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET 

FR 2.3) 

Muziekinstrumenten ( ET MV 2.2) 

 

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. 

Schrijfgerief 

Tekengerief 

Knutselmateriaal 

Constructiemateriaal 

Planningsmateriaal 

Leer – en ontwikkelingsmateriaal 
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OUDERBIJDRAGE – RICHTPRIJZEN SCHOOLJAAR 2022-2023 



 

De school beslist op basis van haar 

pedagogisch project welke materialen 

zij wenst te gebruiken. 

Handboeken, schriften, werkboeken en –

blaadjes 

Fotokopieën, software,… 

Informatie- en 

communicatietechnologisch materiaal 

(ICT) 

Multimediamateriaal 

Andere 

 

 

De volgende bedragen zijn dus van toepassing voor het schooljaar 2022-2023. 

Scherpe Maximumfactuur 

 

Deze factuur omvat alle activiteiten zoals theaterbezoek, sportactiviteiten, 

eendaagse leeruitstappen, zwemmen, schoolreis,… De scherpe maximumfactuur 

bedraagt voor een kleuter 50 euro en voor een lager schoolkind 95 euro voor een 

heel schooljaar. Zo blijven de kosten voor de ouders beperkt. Als school proberen 

we toch een zo goed mogelijk aanbod aan onze kinderen te geven. Kosten hoger dan 

bovenvermelde bedragen worden door de school gedragen. 

 

Minder Scherpe Maximumfactuur  

 

Deze factuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen 

tijdens de schooluren. De meerdaagse uitstappen voor een kind mogen hoogstens 

480 euro bedragen voor de volledige duur van het lager onderwijs. 

Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel aan de één- of meerdaagse 

schooluitstappen. Ouders hebben evenwel het recht om hun kind niet te laten 

meegaan op leeruitstappen van een volledige dag of meer, mits zij deze weigering 

voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken 

aan de school. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen moeten wel aanwezig zijn 

op school.  

 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 

- activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen 

en de ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet 

zelf kunnen bepalen, maar die wel een meerwaarde bieden aan het onderwijs.  

 

Een lijst met reeds voorziene bijdragen , die niet kosteloos kunnen aangeboden 

worden, wordt hieronder toegevoegd . 

 



Verplichte 

activiteiten/bijdragen 

(Lager) 

Frequentie Raming maximaal bedrag 

Zwemmen met busvervoer 8 keer € 36 (4,50 X 8) 

Zwemmen 6e leerjaar 

(gratis)  

8 keer € 0 

Sport, cultuur, workshop 

op school 

Volgens noodzaak Tss. € 5 en €10 

Sportactiviteiten (lager) Volgens noodzaak Tss. € 10 en €20  

Culturele uitstappen  

(toneel, musea) 

Volgens noodzaak Tss. € 10 en €20 

Didactische uitstappen  Volgens noodzaak Tss. € 10 en €20 

Schoolreis 1 keer Tss. € 25 en €35 

Maximum te betalen voor deze activiteiten per schooljaar= € 95 

Elke leerkracht maakt een keuze en zorgt voor haar klas voor een gevarieerd 

en evenwichtig aanbod aansluitend bij de eindtermen. 

 

 

  

Meerdaagse uitstappen  Raming maximaal bedrag 

Boerderijklassen 3 dagen € 160 

Heideklassen 5 dagen € 160 

Kunst- en stemklassen 5 dagen € 160 

Zeeklassen 3 dagen € 160 

 

 

Verplichte 

activiteiten:bijdragen 

(kleuter) 

Frequentie Raming maximaal bedrag 

Sport, cultuur, workshop 

op school 

Volgens noodzaak Tss. € 5 en €10 

Zwemmen met eigen 

vervoer 

1 tot 3 keer €1,50 

Zwemmen met de bus 1 tot 3 keer €4,50 

Culturele uitstappen  

(toneel, musea) 

Volgens noodzaak Tss. € 10 en €20 

Schoolreis 1 keer Tss. € 25 en €35 

Maximum te betalen voor deze activiteiten per schooljaar= € 50 

Elke leerkracht maakt een keuze en zorgt voor haar klas voor een gevarieerd 

en evenwichtig aanbod aansluitend bij de eindtermen. 

 

 



 

Niet verplichte 

activiteiten/ bijdragen 

Frequentie Raming maximaal bedrag 

Warme maaltijd inclusief 

soep 

per schooldag € 3,75 (kleuter) 

€ 4,50 (lager) 

Vegetarische maaltijd 

Lactose- en glutenvrije 

maaltijd inclusief soep 

per schooldag € 4,50 (kleuter) 

€ 5,25 (lager) 

Middagtoezicht per schooldag € 0,75 

Drank ( tienuurtje en/of ’s 

middags) 

Melk 

Water 

soep 

per schooldag  € 0,75 

 

   

Kinderopvang ’s morgens 

en ’s avonds 

per schooldag € 1,00 ( per begonnen half 

uur)  

Tijdschriften, leesaanbod  Zie bestelbon 

   

 

Deze prijzen zijn gebaseerd op de gemiddelde uitgaven van vorig schooljaar. 

Deze prijzen gelden behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners 

en kunnen aangepast worden. Dit zal U ten gepaste tijde meegedeeld worden. 

 
 


