Bijdrageregeling 2020 - 2021

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 vierde leerjaar
zwemmen gratis.
Voor dit schooljaar gelden volgende bedragen:
●
●

2.

€ 45,00 voor kleuters
€ 90,00 voor lagere schoolkinderen

Minder scherpe maximumfactuur

De minder scherpe maximumfactuur behelst de bijdragen die aangerekend worden voor meerdaagse uitstappen zoals de
openluchtklassen.
In het kleuteronderwijs wordt hiervoor niets aangerekend.
In het lager onderwijs bedraagt de maximale bijdrage € 445 en dit voor de hele schoolloopbaan.
Hiertoe behoren volgende meerdaagse activiteiten voor dit schooljaar:
●

tweede + derde leerjaar

●

derde graad: Geschiedenis Klassen/ Zeeklassen max. 150/elk

3.

max. 130 euro

Bijdrageregeling voor vrijblijvende uitgaven

Naast deze specifieke deze specifieke onderwijsgerichte bijdrage, biedt de school ook een heel aantal vrijblijvende
diensten/goederen/activiteiten  aan. We vermelden ze met hun kostprijs :
●
●
●
●
●

Overblijven over de middag
Slaapklasje
Drankjes - Soep
Middagmaal kleuters
Middagmaal lagere schoolkinderen

€ 1,00
€ 0,60
€ 0,70
€ 3,20
€ 3,40

Sint-Paulus maakt deel uit van vzw Broeders van Liefde en scholengroep OP WEG

Tijdschriften (behoudens gewijzigde prijzen van de leveranciers)
Uitgaven van de Goede Pers (jaarabonnement)
DOREMINI (peuters en 1ste kleuters)
DOREMIX (2de kleuters)
DOREMI (3de kleuters)

€ 36,00
€ 36,00
€ 36,00

LEESBEESTJE (4 boeken + cd peuters en 1ste kleuters)

€ 24,00

LEESKNUFFEL (7 BOEKEN + cd 2de en 3de kleuters)

€ 39,00

ZONNEKIND (1ste graad)

€ 39,00

KRANTJE MOL EN BEER (9 nrs)

€ 15

ROBBE EN BAS (9 boeken 2 lj)

€ 30,00

ZONNESTRAAL (2de graad)

€ 39,00

WILD VAN FREEK (2 - 3 lj)

€ 42,50

LEESKRIEBEL (9 boeken 2de graad)

€ 30,00

ZONNELAND (3de graad)

€ 39,00

VLAAMSE FILMPJES (3de graad)

€ 31,00

NATONAL GEOGRAFHIC JUNIOR BASIS

€ 42,50

(4de – 5de – 6de leerjaar)
EN ACTION groeiboek (5 -6 lj)

€ 11

NIEUWJAARSBRIEF (lager)

€ 1,00

4.

Gymkledij (valt buiten de minder scherpe maximumfactuur)

Voor de kleuters wordt gevraagd om eenvoudige witte gymschoentjes te dragen. Voor de lagere schoolkinderen is gymkledij
verplicht. Witte gymschoenen 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 met de naam te tekenen.
● T-shirt
€ 8,00
● Gymbroek
€ 10,00
● Fluo-jasje
€ 7,50
(gratis voor instappertjes, nieuwe leerlingen en leerlingen van het 1ste, en 4de leerjaar)
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