Leerlingenbijdrageregeling - schooljaar 2018-2019
Uitgaven verspreid over verscheidene schooljaren:
rubriek

benaming
turn T-shirt
Fluovestje

Kleding

kleuterschool
geen turnkledij
€8

lagere school
€4
€8

Bij beschadiging, verlies of op vraag van ouders wordt een nieuw kledingstuk verrekend.

Uitgaven voor dit schooljaar:
rubriek

benaming

kleuterschool
geen
zwemmen

zwemmen
scherpe
maximumfactuur voor
materialen
en
activiteiten

minder
scherpe
maximumfactuur voor
meerdaagse
uitstappen

fruitdag: 1 dag per week
wordt er fruit geleverd
op school
uitstappen + vervoer
voorstellingen
sportactiviteiten
tijdschriften
…

Boerderijklassen L1-2-3

L1

L2

L3

L4

L5

L6

€10
€7,50

maximum
€37,50

geen
meerdaagse
uitstappen

maximum
€67,50

maximum
€145*

*

geen meerdaagse
uitstappen

Voor meerdaagse uitstappen wordt er gedurende de lagere school een maximum van € 435 aangerekend.
Tip: vraag bij uw mutualiteit over de regeling betreffende terugbetaling ééndaagse en meerdaagse
schoolactiviteiten. Indien hiervoor documenten ingevuld moeten worden, bezorgt u deze aan het
secretariaat.

Vrijblijvende, niet verplichte uitgaven:
middagtoezicht
voor- en naschoolse
opvang
eenmalige kosten

GO! Basisschool Erasmus Essen
Hofstraat 14
2910 Essen
0032 3 667 25 03
info@erasmusessen.be
www.erasmusessen.be

€0,50 per dag
€1 per begonnen half uur
klasfoto’s
steunacties (wafel- of paaseitjes verkoop, …)
…
GO! Freinetschool Cocon Essen
Heikantvenstraat 14
2910 Essen
0032 3 677 25 03
info@freinetschoolcocon.be
www.freinetschoolcocon.be

Kostenstructuur voor busvervoer van de woonplaats naar school:
Onze schoolbus haalt enkel kinderen binnen de gemeente Essen. Hier worden geen uitzonderingen
op toegestaan.
Wenst u gebruik te maken van het leerlingenvervoer, neemt u hiervoor contact op met het
secretariaat.
Onderstaande bedragen zijn steeds maandelijks, dus 10x per schooljaar.
categorie
rechthebbende leerling
woont verder dan 4km van de dichtstbijzijnde GO!
school (m.u.v. leerlingen woonachtig in Nederland)
niet-rechthebbende leerlingen
 woonplaats in Nederland
 woonplaats minder dan 4km van de
dichtstbijzijnde GO! school

bedragen
€0
1ste kind

€ 20,90

2de kind

€ 16,72

3de en volgende kinderen

€ 5,30

kleuters

€ 5,30

vervoersgarantie1

€ 4,30

verhoogde tegemoetkoming²

€ 5,30

1

Vervoergarantie voor mensen met een leefloon, asielzoekers en kinderen in bijzondere jeugdzorg. Ouders
bezorgen voorafgaand aan het vervoer een attest aan de school. Het recht hierop wordt jaarlijks herbekeken.
²Ouders bezorgen ons voorafgaand aan het vervoer de nodige documenten die de verhoogde
tegemoetkoming moeten staven. Dit kan met een attest WIGW of door voorlegging van het meest recente
aanslagbiljet van de belastingen. Het recht hierop wordt jaarlijks herbekeken.

Bovenstaande onkosten worden tweemaandelijks gefactureerd, dus 5 keer per schooljaar en dienen telkens
binnen de 14 dagen betaald te worden.
Bij uitblijven van betaling na meerdere herinneringen, zal de inning van de facturatie doorgegeven worden aan
een gerechtsdeurwaarderkantoor.
Ouders die problemen ondervinden om aan de betalingen te voldoen, nemen contact op met de directie zodat
er een passende regeling uitgewerkt kan worden.

