Taborschool Lotenhulle - Poeke
Financiële bijdrage van de ouders
Het is de bedoeling dat ouders een inschatting kunnen maken van de grootte van de jaarlijkse
bijdragen die kunnen gevraagd worden. Dit zijn richtprijzen en kunnen steeds een lichte aanpassing
kennen in de loop van het schooljaar. Heel wat zaken worden totaal vrijblijvend aangeboden.
Ouders met tijdelijke betalingsmoeilijkheden of gezinnen in een moeilijke situatie nemen contact op met
de directie wanneer er gegronde financiële problemen zijn. Samen werken we dan discreet een regeling
of betalingsplan uit.
kleuterschool:

maximumfactuur per schooljaar :

€45

Lagere school:

maximumfactuur per schooljaar:

€ 85

Meerdaagse uitstappen:
maximumfactuur:
1. Uitgaven i.v.m. onderwijs

€425 (ganse schoolloopbaan)
Richtprijs:

Leeruitstappen en/of culturele uitstappen
Lagere school: varieert van 1 tot ± 4 uitstappen,
afhankelijk van het leerjaar.

Gemiddeld € 15 per uitstap

Kleuterschool:1 tot 2 uitstappen
Andere uitstappen in de kleuterschool: bij voorkeur
gratis

Gemiddeld € 12 per uitstap

Cultuur
Toneel / Muzische workshop
+/- € 8

Kleuter- en lagere school
Meerdaagse extra-muros activiteiten

+/- € 195 (indien vijf dagen)
+/- € 200 (indien vijf dagen)

Plattelandsklassen: 4de leerjaar
Zeeklassen: 6de leerjaar
Sportactiviteiten
Zwemmen
Zwemlessen lagere school: om de 14 dagen
1ste, 2de, 3de, 4de, 5de leerjaar

€ 1,25 per beurt (indien de gemeente deze tarieven
verder aanrekent en het vervoer blijft subsidiëren)

6de leerjaar

gratis

Sportdagen
sportdagen lagere school
Sportbeurs 6de leerjaar
Sportdag kleuters (1ste, 2de en 3de KO)

Tussen €8 en €15per sportdag
€6
+/- € 9

Sportkledij lager (vrijblijvend aan te schaffen)
T-shirt met schoolembleem
Broekje
Turnzak

€9
€9
Gratis aangeboden door de school

bijlage schoolvademecum

schooljaar 2017-2018

2. Facultatieve uitgaven

Richtprijs

Warme maaltijden(soep, maaltijd)
Kleuterschool
Lagere school

€ 3 + (€ 1 middagtoezicht)
€ 3,15 + (€ 1 middagtoezicht)

Soep
Enkel lunchpakket

€ 0,60 + (€ 1 middagtoezicht)
€ 1 middagtoezicht

Dranken
chocomelk
melk
natuurfruitsap
plat water

€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60

Tijdschriften
1ste kleuterklas: Doremini + Kid’i

€ 35 per jaar

2de kleuterklas: Doremix + Kid’i

€ 35 per jaar

3de kleuterklas: Doremi + Kid’i

€ 35 per jaar

1ste en 2de leerjaar: Zonnekind,

€ 37 per jaar

2de leerjaar: De boekenboot van Robbe & Bas

€ 28 per jaar

3de en 4de leerjaar: Zonnestraal,
Leeskriebel

€ 37 per jaar
€ 28 per jaar

5de en 6de leerjaar: Zonneland
Vlaamse Filmpjes

€ 37 per jaar
€ 31 per jaar

kerstboek, paasboek, vakantieboek:
* kleuters
* lagere school

€6
€6

vakantieoefenboeken
* 1ste kleuterklas t/m 5de leerjaar

€6

nieuwjaarsbrieven

Max. € 1,25 per stuk

vakantiekalender met zomerbingel-app

€ 10

Andere mogelijke initiatieven
Schoolactie, klasfoto
Schooletentje, schoolfeest, …
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