
Schoolbestuur:
vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der
Christelij ke S cltolen No ord-Kemp en

Wilgendaalsxaat 5

2900 Schoten

School:
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Mfier Dei
della Faillestraat l6
Ploegsebam 76

2930 Brasschaat

Bijlage blj de schoolbrochure 0l/0912017 Schooljaar 2017 -2018

Kostenroming o uderbij dr ag en
lijst met richtprijzen schooljaar 2017-2018

De school voorziet het nodige materiaal waarmee in de klas gewerkt wordt.

Onderstaande diensten/voorwelpen worden door de leerkrachten aangestipt en door het "secretariaat" op de

tweemaandelijkse schoolrekening afgerekend. De rubriekaanduiding vindt u ook op de schoolfachrur temg.

§peehiidlrfrer
- Drank € 0,50
- Remgeld refter € 0,80 (opgelegd door gemeente)

Pedag ogis che &ctiviteiten
Zwenimen:
- de leerlingenvan het 6du leerjaar zwenxtnen grati,s. Ook het busyervoer wordt door de school betaald.

- voor alle andere leerlingen (1"" tot en met 5du + 4- en 5-jarige kleuters) betaalt de school de rwembeurt,
de ouders betalen voor het busvet'voer € 2,50 (onder voorbehaud wijziging busmaatschappij)

L e eruitstapp en en -uctiv iteiten :
In overleg met de ouderraad bieden we een rijke waaier van culturele, pedagogische en sportieve activiteiten aan.

We houderu ons daarbii aan de wetteliik bepaalde ntaximuntfacturen. Dit bedrag staat los van de onkosten voor
dr ank, v o or - en/ of n as c h o o I s e opv ang en ab onn em ent e n.

- kleuters: € 45
- leerlingen lagere school: € 85

M eer d o s g s e activit eit en (tv, e ei a arl ii ks : g ep I sn d in s ep t emb er 2 0 I 7 )

- boerderijklassen (2d" graad) € 105 (onder voorbehoud)
-bosklassen(jd" graad) €210 (ondervoorbehoud)

Uniformen / sportkledii (voor de leerlingen van de lagere school)
- Turnbloesje € 9
- Turnbroekje € l0
- Badmuts (ook kleuters) € I

Ab onneruenten (niet v erp licht)
De kostprijs van de abonnementen wordt jaarlijks door de uítgeverij Averbode bepaald.
*Averbode KS -Averbode LS
- Vlaarusefilmpjes

Opvang in de sclraol (niet verolicht)
-StudieopvangdF+Pl. voordeleerlingenLS(15.30-16.30unr) €0,80 perbegonnenuur

(opgelegd door gemeente)
-YoorschoolseopvangdF+Pl. voorallekínderen(07.15-0B.l5uur) €l,00perbegonnenhalfuur
- Naschoolse opvang dF + Pl. voor alle kinderen (15.30 - 18.00 uur) € 1,00 per begonnen halfuur
- Op woensdag opvqng tot I3.00 uur (enkel in dF) € 1,00 per begonnen half"uur

Andere: natler ilt te vullen (niet verplicltt)
- Níeuwjaarsbrieven max.: € I per brief
- Foto's variabel, aJhankelijkvan het genonten pakket
- Zwembrevetten € I


