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Bijlage 2  

Kostenraming ouderbijdragen 

lijst met richtprijzen schooljaar 2014-2015 
Schoolbestuur: 

Sint-Paulus vzw 

Stationsstraat 16 

3440 ZOUTLEEUW 

School: 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool“De Bron” 

Linterseweg 10 

3440 ZOUTLEEUW – BUDINGEN 

 

Wij vragen een  bijdrage voor:  Richtprijs :  

Prijs per kopie (enkel bij opvraging door ouders van 

leerlingengegevens) :  

€ 0,08 

€ 0,16 bij recto verso 

Maximumfactuur:  Kleuteronderwijs: 

                                 2 en 3-jarigen: 

                                 4-jarigen:  

                                 5-jarigen en leerplichtigen:  
 

                                Lager onderwijs: 

                                Elk leerjaar:  

                                Meerdaagse uitstappen: 

 

 

max. € 25 

max. € 35 

max. € 40 
 

 

max. € 70 

max. € 410 per kind voor volledige duur lager onderwijs 

 

Zwemlessen lagere school ( verplicht) 
 

1ste   tot en met  5de leerjaar 

6de leerjaar 

Badmutsen te verkrijgen in het zwembad 

 

 

 

€1,20 per beurt 

gratis 

€1,00 

 

Bosklassen (om de 2 jaar) 

5de + 6de leerjaar: 

Verblijf+verplaatsing : ongeveer € 175 (waarvan het 

oudercomité per kind € 20 betaalt) 

Gymkledij  

Blauw broekje 

T-shirt (kan op school gekocht worden)  

Witte gympjes zonder veters 

 

 

€ 12 

U kunt vrij intekenen op het volgende :  Kosten  

Tijdschriften Averbode 

Dopido (2-3j)  

Dokadi (4-5j)  

Doremi (5-6j) 
 

Zonnekind (1ste lj+2de lj)  

Zonnestraal (3de lj-4de lj)  

Zonneland (5de lj-6de lj)  

Kerst-, paas- en vakantieboeken  

Vakantie-oefenboeken  

*1ste kleuterklas tot 4de leerjaar 

*5de en 6de leerjaar : set van 2 oefenboeken 
 

Leesboeken  

Leesknuffel (kleuters) (7 boeken + cd) 

Boekenboot (2de lj) (11 boeken) 

Leeskriebel (3de + 4de lj) (11 boeken) 

Vlaamse Filmpjes (5de + 6de lj) (20 boeken) 

Tijdsein (5 boeken) 

 

jaarabonnement 

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 30,00 

 

€ 35,00 

€ 35,00 

€ 35,00 

€   5,50 per boek 

 

€   5,50 per boek 

€   10,00 per set 
 

jaarabonnement 

€ 35,00 

€ 25,00 

€ 25,00 

€ 30,00 

€ 25,00 

Frisdranken 

Eén jeton  

10 comsumpties  

 

€ 0,50 

€ 5,00 

We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen, naar gelang hun leeftijd, meer of 
minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in dezelfde klas. Voor het berekenen van de leeftijd wordt 
gekeken naar de leeftijd die de kleuter zal bereiken tijdens het jaar waarin het schooljaar aanvangt. De bedragen worden 
berekend op basis van de werkelijke kostprijs. 
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