
 

 

 
 
 

Bijdrageregeling 2022-2023 

 

1. Scherpe maximumfactuur 
 

De scherpe maximumfactuur behelst alle kosten die aangerekend worden voor de verlevendiging van het 
onderwijs: zwemlessen, sportdagen, didactische uitstappen, culturele voorstellingen, schoolreizen … De leerlingen 
van het eerste leerjaar zwemmen gratis.  

Voor dit schooljaar gelden volgende bedragen: 

• €50,00   voor kleuters 
• €95,00  voor lagere schoolkinderen 

 

2. Minder scherpe maximumfactuur 
 

De minder scherp maximumfactuur behelst de bijdragen die aangerekend worden voor meerdaagse uitstappen 
zoals de stadsklassen en veenklassen.  

In het kleuteronderwijs wordt hiervoor niets aangerekend. 

In het lager onderwijs bedraagt de maximale bijdrage € 480,00 en dit voor de hele schoolloopbaan. 

Hiertoe behoren volgende meerdaagse activiteiten voor dit schooljaar: 

• max. €120,00 voor het tweede leerjaar (driedaagse boerderijklassen in Merelbeke) 
• max. €120,00 voor het vierde leerjaar (driedaagse stadsklassen in Gent) 
• max. €240,00 voor het zesde leerjaar (vijfdaagse veenklassen)  
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3. Bijdrageregeling voor vrijblijvende uitgaven 
 

Naast deze specifieke onderwijsgerichte bijdrage, biedt de school ook een heel aantal vrijblijvende diensten, 
goederen en/of activiteiten aan. We vermelden ze met hun kostprijs, behoudens eventuele prijswijzigingen door 
leveranciers of organisatoren: 

• maaltijden (vanaf september 2022 nieuwe traiteur: Hanssens)  
o middagmaal kleuters    €3,30 
o middagmaal lagereschoolkinderen  €4,00 
o lactosevrije maaltijd kleuter  €4,00 
o lactosevrije maaltijd lager   €4,60 

• drankje bij maaltijd    €1,00 
• drankje in de klas (enkel lagere school)  €1,00 
• middagtoezicht     €1,10  
• slaapklas     €1,25 
• opvang/studie op maandag (15:00-16:00)  €2,50 
• nieuwjaarsbrief (lagere school)   €1,00 

 

4. Gymkledij (valt buiten de minder scherpe maximumfactuur) 
 

De kleuters turnen in de gewone kledij.  

Voor de lagereschoolkinderen is gymkledij van de school verplicht. Sportschoenen en witte sokken worden van 
thuis meegebracht. Het T-shirt, met embleem van de school, en de gymbroek worden op school aangekocht. We 
vragen met aandrang om de gymkledij te naamtekenen.  

• Emmaüs T-shirt   €8,00 
• Zwart gymbroekje  €9,20 
• Fluohesje  €7,00 

Nieuwe leerlingen en leerlingen van het 1ste en 4de leerjaar krijgen gratis een fluohesje van de school 

 

 

 

 


