
Ko stenr uming o aderbij dr ug en
lijst met richtprijzen scltooljuar 2018-2019

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

Onderstaande diensten/voorwerpen worden door de leerkachten aangestipt en door het "secretariaaf'op de

tweemaandelijlse schoolrekening afgerekend. De rubriekaanduiding vindt u ook op de schoolfactuur terug'

Sneeltiid / refter+
- Drank € 0,50
- Remgeld íneten € 0,80

P e dsg o g is c h e activiteit en
Zwemmen:
- de leerlingenvan het 6d" leerjaar rwemtnen gratis. Ook het busvervoer wordt door de school betaald.

-yoor alle andere leerlingen (l'Ín toï en met 5d" + 4- en S-jarige ldeuters) betaalt de school de rwembeurt;

de ouders betalenvoor het busveryoer € 2,50 (onder voorbehoudwijziging busmaatschappij)

Leer u iís tap p en en -activ it eiten :
In overleg met de oudenaad bieden we een rijke waaier van culturele, pedagogische en sportieve activiteiten aan.

We hguden ons daarbii aan de wetteliik bepaalde rumiruunqfacturen. Dit bedrag staat los van de onkosten voor

dr anlE v o or - en/ of nas cho o l s e o pv ang en ab o nn em ent en.

- kleuters: €45
- leerlingenlagere school: € 85

Meerdaasse activíteiten (niet geoland ilt schooliasr 2Al8-201q
- boerderijklassen (2d' graad)
- boshlassen (3d" graad)

Uniformen / sporíkledii (voor de leerlingenvan de lagere school)

-Turnbloesje € 9
- TurnbroeÍ§e € l0
- Badrnuts (ookkleuters) € I

Ab onnementen (niet v ern lic hÍ)
De kostprijs van de abonnemeníen wordt jaarlijks door de uitgeverii Averbade beBaald.

- Averbode KS - Averbode LS
- Waamsefilmpjes - Leesleeuw

Opvans in de school (niet vemlichil
- Studieopvang dF + Pl, voor de leerlingen 4e, 5d' en 6du LS (15.30 - 16.30 uur)€ 1,00

-Voorschoolse opvang dF + Pt. voor alle kinderen ( 07.15 - 08.15 uur) € l,00per begonnenhalfuur

- Naschoolse opiang dF + Pl vooy alle kinderen (15.30 - 18.00 uur) € 1,00 per begonnen halfuur

Andere: nader fu te vullen (ruiet verplicht)
- Nieawiaarsbrieven max.: € I per brief
- Foto 's variabel, ffiankelijk van het genomen palcket

- Zwembvevetten € I

Schoolbestuur:
vzw Onderwijsínrichtingen vsn de Zusters der
Christelij ke Schalen No ord-Kemp en

Wilgendaals traat 5

2900 Schoten

Schoal:
Gesubsidieerde Vriie Basissclrcol Mater Dei
della Faillestraat 16
Ploegsebaan 76

2930 Brasschaat


