
 
 
Beste ouders, 
 
Bedankt voor jullie aanwezigheid op de  info avond. 
Hieronder enkele weetjes en nieuwtjes.  
 

Creatief met aperitief  

 
Zondag verwelkomen we jullie graag tijdens ons aperitiefmoment van 11u tot 13u in De 
Pintelaan, 263. 
 

Boom in de voortuin 

 
Zoals jullie reeds hebben gezien is de boom in de voortuin definitief gesnoeid. 
Dit was nodig, hij was ziek. 
In een later stadium wordt hij omgetoverd tot een totem of een ander creatief kunstwerk. 
 

Bijdrageregeling 

 
Dit is een overzicht van de onkosten die kunnen gemaakt worden voor uw kind. 
Voor info rond opvang/prijzen van de kleuters wendt u zich tot het Stibo. 
  

Zwemmen € 1,1 per beurt / 1ste leerjaar gratis 

Kleuterzwemmen   K3 € 1,1 per beurt  

Middagopvang  € 0,95 per dag 

Warme maaltijd  € 4,10                                                                    

Soep  € 0,50 

Avondopvang  € 2 

Opvang woensdagnamiddag  
€ 0,95 maaltijdopvang - ophalen voor 13h 
€ 2,95 opvang - ophalen vòòr 15h  
€ 4,42 opvang - ophalen tussen 15h en 18h 

Schooluitstappen in het kader van de 
maximumfactuur 

Kleuter maximum €45 
Lager Onderwijs maximum €85 

Meerdaagse uitstap 
Maximum € 435 voor het volledige 
basisonderwijs (voeding niet inbegrepen) 

  
*Schoolmateriaal is gratis met uitzondering van : boekentas, wat schrijfmateriaal, zwem-en 
turngerief. 
*De kost voor het laattijdig oppikken van kinderen bedraagt 3,75 euro per begonnen 
kwartier. 
 
 
 



Kortingen 

 
Opvang: 
Ouders kunnen vermindering krijgen op de opvangkosten voor hun kind (middag-avond en 
woensdagnamiddagopvang). De kortingen zijn inkomensgerelateerd. 
  

Gezamenlijk belastbaar inkomen is: 
 

hoger dan 30.000 EUR geen  korting 

van 20.000 EUR tot en met 30.000 EUR 25% korting 

van 15.000 EUR tot en met 20.000 EUR 50% korting 

15.000 EUR of lager 100% korting 

 
*Ouders met meerdere kinderen tot en met 12 jaar ten laste, kunnen een gezinskorting 
krijgen van 25% op de opvangprijs. 
*Ouders met een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan 20.000 EUR kunnen 25% korting 
krijgen op warme maaltijden. 
 
Wat moet je doen om deze korting te krijgen? 
Bezorg het secretariaat (lager) of het Stibo (kleuters) uw laatste aanslagbiljet waarop het 
gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld staat of een attest van het OCMW, de mutualiteit 
(invaliditeit) of de vakbond (werkloosheid). 
Deze korting dient bij het begin van ELK schooljaar aangevraagd te worden.  
Zolang ouders geen recent inkomensbewijs hebben binnengebracht, kunnen zij niet 
genieten van de korting. Er wordt ook niet gewerkt met terugwerkende kracht. 
 
Studietoelage 
Ouders kunnen een schooltoelage krijgen voor ieder kind dat naar school gaat. 
 Studietoelagen kunnen online aangevraagd worden via www.studietoelagen.be 
 t.e.m. 1/06/2019. 
 De formulieren zijn ook  te verkrijgen op het secretariaat. 
 
Extra-muros 
De meeste mutualiteiten voorzien een financiële tegemoetkoming voor extra-muros-
activiteiten (bosklas,zeeklas,..). Je kan de formulieren downloaden via de website van uw 
ziekenfonds. 
  
Voor vragen kan u steeds terecht op het secretariaat of in het Stibo. 
 

Kalender – klasblogs - menu 

 
Op onze website staat de kalender. Hierop zie je onze activiteiten.  
De klasblogs vind je er ook.  
Wie graag weet wat we eten kan kijken op Menu. 
 
 
 
Geniet van een fijn weekend, 
Het Spiegelteam 

http://www.studietoelagen.be/
https://scholen.stad.gent/basis/freinetschooldespiegel/kalender
https://scholen.stad.gent/basis/freinetschooldespiegel/klassen
https://scholen.stad.gent/basis/freinetschooldespiegel/klassen

