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Beste ouders, 
Beste opvoeders, 

In overleg met de leden van onze schoolraad hebben we een nieuwe regeling uitgewerkt voor 
de betaling van de schoolrekeningen. 

A. Onze doelstellingen: 

1.	 Aantonen dat we voor de kosten van de educatieve en pedagogische activiteiten onder 
het vooropgestelde bedrag van het ministerie blijven (het maximumfactuur). 

2.	 De bedragen evenwichtig verdelen over de 10 facturen. Geen dure maanden meer ! 
Zodat   het voor meerdere mensen doorzichtig en betaalbaarder is. 

B. Werkwijze: 

Op de maandelijkse facturen vind je steeds twee soorten kosten. De betaling voor maaltijden, 
opvang, drank, soep, … de diensten waarvan jullie, als ouders, beslissen om van gebruik te 
maken.  
Hieraan zal niets wijzigen. Je zal deze rubrieken nog gedetailleerd terugvinden op de factuur. 

Anderzijds staan er ook kosten op die wij als school aanrekenen om ons onderwijsaanbod te 
kunnen realiseren of die verplichtend zijn omdat we ze opgenomen hebben in ons 
schoolreglement.    
Deze kosten vallen onder de “maximumfactuur”.  Volgens de richtlijnen van het  Ministerie van 
Onderwijs mogen deze kosten voor een kleuter niet hoger zijn dan 40 EUR per schooljaar en 
voor een kind in het lager niet hoger dan 80 EUR per schooljaar.  
Wij willen ons engageren om dit zelf goedkoper te doen. Het maximum voor een kleuter voor 
een kind in het lagers is 70 EUR. Dit met uitzondering voor de jongsten van de opstapgroep 
want zij betalen geen zwemmen. 
Dit betekent dus dat de kosten voor zwemmen, toneel, sportactiviteiten, uitstappen, schoolreis,
… in het totaal nooit hoger zullen liggen dan dit bedrag. 
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Om de facturen evenwichtig op te stellen zullen we telkens 1/10de van dit bedrag op de 
maandelijks factuur aanrekenen.  
Op elke factuur zal je dus onder de rubriek MAF (maximumfactuur) 2,2 EUR voor de jongsten 
van de opstapgroep en 7 EUR voor de andere kinderen van De Schuit vinden.   
Merken we eind april dat we het zelf goedkoper kunnen, dan rekenen we op de twee laatste 
maanden geen of minder kosten aan. 

C. Wat als mijn kind afwezig is op een bepaalde activiteit? 

- Als je kind wegens medische redenen langdurig niet kan deelnemen aan terugkerende 
activiteiten zoals bv. zwemmen. Dan voorzien we een aangepast bedrag op de volgende factuur. 
- Om het boekhoudkundig haalbaar te houden voorzien we geen terugbetaling bij uitzonderlijke 
en eenmalige afwezigheid op deze terugkerende ‘goedkopere’ activiteiten. 
- Als je kind wegens medische redenen niet kan deelnemen aan een eenmalige ‘duurdere’ 
activiteit zoals bv. schoolreis, dan voorzien we op het einde van het schooljaar een terugbetaling.  

D. Wat met de kosten voor meerdaagse educatieve uitstappen zoals ‘BOSKLAS’ 

Ook de maximum kosten voor deze meerdaagse uitstappen zijn door het Ministerie van 
Onderwijs vastgelegd.  In de 6 lagere schooljaren van een kind mogen we hiervoor maximum € 
410 vragen aan de ouders. 
Gezien wij in onze scholen van Blankenberge op ‘bosklas’ gaan, liggen de kosten hiervoor vast 
op €180.  
Om ook dit bedrag betaalbaar te houden, maken we hiervoor een betalingsplan op.  
 
Tweejaarlijks gaan we met de kinderen ook op zeebosklas. Voor een driedaagse uitstap liggen 
de kosten op €15.  

Mochten jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om de school te contacteren. 

Met vriendelijke groeten, 
Het Schuilnaam


