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Bijlage 2 
 

 
Schoolbestuur: 

Vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der 

Christelijke scholen West-Brabant 

Paul Jansonlaan 57 

1020 Brussel 

School: 

Vzw OZCS West-Brabant  

Gesubsidieerde Vrije Lagere School Sancta 

Maria 

Stevens-de Waelplein 13 

1502 Lembeek 

 

KOSTENRAMING OUDERBIJDRAGEN 

Lijst met richtprijzen voor het schooljaar 2014 – 2015 
De school voorziet het nodige materiaal waarmee in de klas gewerkt wordt.  Bij de 

aanvang van het schooljaar vragen wij u enkele benodigdheden aan te schaffen die ook 

thuis zullen gebruikt worden. Gelieve steeds al het materiaal van uw kind te namen. 

 

Speeltijd/refter (facultatief) 

- 10 bonnetjes voor gekoelde, gezonde dranken  € 5,00 

- 1 gekoeld drankje     € 0,50 

- 1 warme maaltijd     € 3,00 

- 1 soep       € 0,50 

Pedagogische activiteiten 

- één zwembeurt      € 0,50 

 De school betaalt de zwemlessen van de leerlingen. 

- leeruitstappen en –activiteiten: maximum bedrag per leeftijdsgroep 

In overleg met de ouderraad bieden wij een rijke waaier culturele, pedagogische en 

sportieve activiteiten aan. Wij rekenen hiervoor jaarlijks een afgesproken maximum 

bedrag aan. Dit bedrag staat los van de onkosten voor drank, naschoolse opvang en 

abonnementen. 

1
ste

 en 2
de

 leerjaar     € 70,00 

3
de

 en 4
de

 leerjaar     € 70,00 

5
de

 en 6
de

 leerjaar     € 70,00 

5
de

 en 6
de

 leerjaar sneeuwklassen   € 410,00           

Deze bedragen werden in overleg bepaald op de schoolraad van 6 mei 2014. 

 

Sportkledij 

 - turnbloes      € 10,00 

- turnbroekje      € 10,00 

- badmuts      €  2,00 

 

Toezichten (facultatief) 
- voorschoolse opvang van 6.45 uur tot 8.15 uur € 0,75 per begonnen half uur 

- naschoolse opvang  van 15.45 uur tot 18.00 uur € 0,75 per begonnen half uur 

-  op woensdagnamiddag van 12 uur tot 18 uur € 0,75 per begonnen half uur 

 

AANDACHT ! 

In de loop van de maand maart krijgen alle ouders een fiscaal attest voor de voor- 

en naschoolse opvang op school van het voorbije jaar.   


