
 
 

Tussenkomst ziekenkas 
 

 

Voor openluchtklassen, schoolreizen en bepaalde sportactiviteiten voorzien de 
meeste ziekenkassen een financiële tussenkomst.  Informeer hiervoor bij uw 
ziekenkas. 
 
 

Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld 
 

 

Bewegingsmateriaal  Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,… 

Kinderliteratuur  
Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, 
poëzie, strips. 

Zakrekenmachine, passer, 
globe, atlas, kompas, 
kaarten. 

 

Informatiebronnen  
Woordenboek, jeugdencyclopedie, 
documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank-en 
beeldmateriaal, internet, … 

Tweetalige alfabetische 
woordenlijst  

 

Muziekinstrumenten  Trommels, fluiten, beltrom… 

Schrijfgerief   balpennen, potloden, gummen… 

Tekengerief   
Papier, verf, kleurpotloden, kleurstiften, wasco’s, 
houtskool, … 

Knutselmateriaal   
Lijm, schaar, plakband, nietjes, crêpepapier, 
golfkarton…  

Constructiemateriaal  Karton, hout, hechtingen, gereedschap, bouwdozen,… 

Planningsmateriaal  
Schoolagenda, heen-en-weerschriftje, kalender, 
dagindeling, ringmappen… 

Leer- en 
ontwikkelingsmaterialen  

Spelmateriaal, lees-en rekenmateriaal, denkspellen, 
materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling… 

Handboeken, schriften, 
werkboeken en -blaadjes, 
fotokopieën, software...  

 

ICT - materiaal  Computers, laptops, TV, radio, telefoon,… 

Multimediamateriaal  Audiovisuele toestellen, fototoestel, DVD-speler… 

Meetmateriaal  Lat, geodriehoek, passer,graadboog, klok, thermometer 
 
 
 
 

 

Bijdrageregeling Sint-Pietersschool 2021 - 2022 
 

 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:  
 

- Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden 
bedrag niet zelf kunnen bepalen. Hiervoor dient de school een scherpe 
maximumfactuur te respecteren. Deze bedraagt €45 (leerplichtige) kleuters. 



Voor het lager onderwijs bedraagt deze €90. De bedragen gelden per 
schooljaar. 
 

- Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school een 
maximumfactuur van €450 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs 
te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.  
 
 

- Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de 
maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in 
een bijdrageregeling: 
 

 

 
 

Eerste, tweede en derde kleuterklas 
 
 

Wij vragen een bijdrage voor Richtprijs 

Schooluitstap € 10,00 

Sportactiviteit ingericht door Stichting Vlaamse Schoolsport 
(2K en 3K) 

€ 5,00 

 

U kunt vrij intekenen voor Prijs 

Tijdschrift : Doremini (1K) Doremix (2K) Doremi (3K) 
(jaarabonnement) 
Het tijdschrift wordt niet gebruikt in de klas ! 

€ 37,00 

Kerst-paas- of vakantieboek € 7,00 

Klasfoto € 4,00 

Individuele foto’s € 12,00 

Nieuwjaarsbrief € 0,60 per brief 

Warme maaltijd en soep € 2,85 per maaltijd 

Opvang boterhameters/ warm eters € 0,75 per maaltijd 
 

 

 

 

 

 

Eerste graad 
 

Wij vragen een bijdrage voor Richtprijs 

Leeruitstappen € 10,00 per uitstap 

Schoolreis  € 22,00 

Sportactiviteit ingericht door Stichting Vlaamse Schoolsport € 5,00 

Filmvoorstelling € 4,00 

Toneelvoorstelling € 4,00 
 

U kunt vrij intekenen voor Prijs 

Tijdschrift : Zonnekind (jaarabonnement) € 40,00 



Het tijdschrift zelf wordt niet gebruikt in de klas ! 

Bingel vakantiewerkboek en app € 10.00 

Kerst- paas- of vakantieboek € 7,00 

Vakantieblaadjes € 7,50 

Individuele foto’s € 12,00 

Klasfoto € 4,00 

Nieuwjaarsbrief € 0,60 per brief 

Warme maaltijd en soep € 3,10 per maaltijd 

Opvang boterhameters / warm eters € 0,75 per maaltijd 
 

 

Tweede graad 
 

Wij vragen een bijdrage voor Richtprijs 

Leeruitstappen  € 10,00 per uitstap 

Schoolreis  € 25,00 

Sportactiviteit ingericht door Stichting Vlaamse Schoolsport € 5,00 

Filmvoorstelling € 4,00 

Toneelvoorstelling € 4,00 
 

U kunt vrij intekenen voor Prijs 

Tijdschrift : Zonnestraal (jaarabonnement) 
Het tijdschrift wordt niet gebruikt in de klas. 

€ 40,00 

Bingel vakantiewerkboek en app € 10.00 

Kerst- paas- of vakantieboek € 7,00 

Vakantieblaadjes € 7,50 

Klasfoto € 4,00 

Individuele foto’s € 12,00 

Nieuwjaarsbrief € 0,60 per brief 

Warme maaltijd € 3,10 per maaltijd 

Opvang boterhameters/ warm eters € 0,75 per maaltijd 

Studie  € 90,00 per jaar 

 
 

 

 

 

Derde graad 
 

Wij vragen een bijdrage voor Richtprijs 

Leeruitstappen  € 10,00 per uitstap 

Schoolreis  € 27,00 

Sportactiviteit ingericht door Stichting Vlaamse Schoolsport € 5,00 

Filmvoorstelling € 4,00 

Toneelvoorstelling € 4,00 

 
 



U kunt vrij intekenen voor Prijs 

Tijdschrift : Zonneland (jaarabonnement) 
Het tijdschrift wordt niet gebruikt in de  
klas ! 

€ 40,00 

Tijdschrift : Vlaamse Filmpjes € 31,00 

Bingel vakantiewerkboek en app € 10.00 

Kerst- paas- of vakantieboek € 7,00 

Vakantieblaadjes € 7,50 

Klasfoto € 4,00 

Individuele foto’s € 12,00 

Nieuwjaarsbrief € 0,60 per brief 

Warme maaltijd en soep € 3,10 per maaltijd 

Opvang boterhameters/ warm eters € 0,75 per maaltijd 

Studie  € 90,00 per jaar 

Sneeuwklassen (om de twee jaar) € 450,00 

 
 
 
 
 
 
Het zwemmen is gratis. Het zwembadvervoer proberen we 
zoveel als mogelijk zonder kosten te organiseren. Het 
zwembadvervoer bedraagt €3 per zwembeurt. 
  
Sommige uitstappen zijn gratis of goedkoper dankzij de steun 
van het oudercomité. 


