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Bijdrageregeling schooljaar 2018-2019 

Beste ouders 

De school stelt gratis ter beschikking aan de kinderen: de benodigdheden voor het behalen 

van de ontwikkelingsdoelen/eindtermen en voor een goed klasverloop.  

Dit is wettelijk voorzien. 

Elk gezin behoudt de vrijheid om eigen spullen mee naar school te brengen. 

Het stadsbestuur Gent kiest ervoor om steeds de minimale prijs toe te passen voor zijn 

voorzieningen binnen de Dienst Kinderopvang en de basisscholen, dit om de sociale functie 

van kinderopvang te faciliteren. 

Met deze brief geven we jullie een overzicht van mogelijke bijdragen die in een schooljaar 

kunnen gevraagd worden en uitgaven die nodig zijn om school te lopen. 

 

Kleuterafdeling 

Noodzakelijke uitgaven kleuter 

 

- Uitstappengeld 

Sport – en culturele activiteiten, andere uitstappen, schoolreizen,… : maximum 45 

euro per schooljaar 

- Boekentasje 

- Witte turnpantoffels (vanaf K3) 

 

Vrijblijvend aanbod kleuter 

 

- STIBO voor opvang en maaltijden:  (aparte facturatie door het STIBO) een  
tarievenlijst kan u bij het STIBO bekomen. 

- Klasfoto: maximum 5 euro 
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Lagere school 

Noodzakelijke uitgaven lager 

 

- Basisuitrustig : 

o Boekentas 

o Mappen 

o Pennenzak 

…  

 

- Uitstappengeld :  

Zwemmen, sport – en culturele activiteiten, andere uitstappen,… : maximum 85 euro 

per schooljaar 

o Zwemmen (eerste leerjaar gratis): 1,10 euro per zwembeurt 

 

- Meerdaagse uitstappen: 

o Maximum 435 euro verspreid over de 6 leerjaren. 

 

- Voor de lessen sport en spel / turnen/zwemmen  (alles naamtekenen aub) : 

o T-shirt van de school : 6 euro 

o Een kort turnbroekje 

o Witte sokken 

o Witte turnpantoffels 

o Turnzak met logo van de school (kinderen van het 1e lj en nieuwe leerlingen 

krijgen dit gratis) 

o Zwempak / zwembroek, handdoek en zwemzak (ruime zwemshorts zijn niet 

toegelaten in het zwembad) 

 

Vrijblijvend aanbod lager 

 

- Opvang en maaltijden: zie tarieven 2018. 

- Nieuwjaarsbrieven, vakantieblaadjes,  Oxfam-winkeltje ,…  volgens aanbod 
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