SINT-JANSCOLLEGE BASISSCHOOL HEIVELD
Heiveldstraat 127A 9040 Sint-Amandsberg

financiële bijdrageregeling schooljaar 2020 - 2021

algemene kosten:
gymkledij:
witte school T-shirt: € 9,50
blauw bermudabroekje € 10 (vrij aanbod)

zwemmen:

1ste leerjaar: wekelijks: gratis
2de tot 6de leerjaar: om de 2 weken: € 1,10

-

maximale bijdragen te betalen door de ouders voor schoolreizen, sportdagen, zwemmen, leeruitstappen, culturele
activiteiten,… :
-

kleuters van 2 en 3 jaar (onthaal + 1ste kl.): maximum € 40 per jaar
kleuters van 4 jaar (2de kl.): maximum € 45 per jaar
kleuters van 5 jaar (3de kl.): maximum € 45 per jaar

-

1ste graad: maximum € 85 per jaar
2e graad: maximum € 85 per jaar
3e graad: maximum € 90 per jaar

openluchtklassen:
-

5de en 6de leerjaar: bosklas: € 205 (sept ’21)

-

3de en 4de leerjaar: zeeklas: € 190 (juni ’22)

Beide openluchtklassen worden om de 2 jaar georganiseerd.

vrij aanbod voor de ouders:
maaltijden:
-

warme maaltijd kleuters: € 2,95 + € 1,00* toezicht
warme maaltijd lagere school: € 3,20 + € 1,00* toezicht
broodmaaltijd: drankje € 0,50 + € 1,00* toezicht (water: gratis)

______________________________________________
 09 228 87 65

 geert.van.malderen@sintjv.be

 vbsheiveld.be

opvang *:
- ’s ochtends: vanaf 7 uur: € 1,30
vanaf 7.30 uur: € 0,80
vanaf 8 uur: gratis
- ’s avonds:

tot 16 uur: gratis
tot 17 uur: € 1,30
tot 17.30 uur: € 2
tot 18 uur: € 3 (te laat: €5 per 15 min)

- woensdagmiddag: tot 12.15 uur: gratis
vanaf 12.15 uur tot 13 uur : € 1,30 (te laat: €5 per 15 min)
drankje in de klas:
melk: € 0,40
tijdschriften:
Doremini + Kid’i : € 36,00
Doremix + Kid’i : € 36,00
Doremi + Kid’i : € 36,00
Zonnekind : € 39,00
Zonnestraal : € 39,00
Zonneland : € 39,00
nieuwjaarsbrief:
kleuters : gratis
1ste tot en met 5de leerjaar: € 1,10 ’t stuk
6de leerjaar: wenskaarten: € 1,50 ’t stuk
klasfoto: € 3,50
mapje + klasfoto € 12
familiefoto € 7

Deze prijzen werden vastgelegd in samenspraak met de schoolraad.
Wie betalingsmoeilijkheden heeft, neemt best contact op met de directeur of met de klasleerkracht.
We kunnen dan op een discrete wijze naar een oplossing zoeken.

*de opvang is fiscaal aftrekbaar (attest kinderopvang)

