
 

 

 

 

 
BIJDRAGEREGELING 2018 - 2019 

Deze lijst is een opsomming van de verschillende zaken waarvoor een bijdrage 
kan gevraagd worden. Voor sommige zaken is de prijs een raming.  
Dit zijn richtprijzen. 

 
Wij vragen een bijdrage voor : 
Verplichte deelname :  

 
ZWEMMEN   
• busvervoer enkel voor de leerlingen van Sint-Petrus 
• busvervoer 3de kleuter P 
• ingang zwembad aangeboden door het stadsbestuur 

 
€  1,10  /beurt 
 
gratis 

CULTUURVOORSTELLINGEN – afhankelijk van de voorstelling 
• toneel, film, musea … 

 
€4/ €5 

STUDIEREIZEN/ SCHOOLREIZEN  
•     afhankelijk van de bestemming, inhoud en vervoer 

 

 

SPORTACTIVITEITEN – afhankelijk van de activiteit 
• sportdag 

 

 
U kan VRIJ intekenen op : 
 
           MAALTIJDEN  Sint-Petrus 
• warme maaltijd 
• soep 
• enkel plaats  
           MAALTIJDEN Keukeldam 
• warme maaltijd kleuter 
• soep kleuter 
• warme maaltijd lager 
• soep lager 
• enkel plaats  

 
€ 2.95 
€ 0.65 
€ 0.35 
 
€ 2.95 
€ 0.65 
€ 3.50 
€ 0.65 
€ 0.35 

 
 
U kan VRIJ intekenen op : 
 
YOGHURT - tijdens ochtendspeeltijd  
          (enkel voor de leerlingen van Sint-Petrus) 
 
FRUITDAG – op woensdagvoormiddag ( eventueel € 3.00 subsidies per leerling) 
•      project Tutti Frutti  

De school vraagt jaarlijks de subsidies aan. De overheid bepaalt aan welke 
scholen de subsidies toegewezen worden.  

 
€ 0.45 
 
 
€ 7.00  € 4.00 

GYMKLEDIJ  
• turnzak - nieuwe leerlingen : gratis  
• blauw turnbroekje  
• wit turntruitje met schoolembleem  

 
€ 4.00 
€ 7.00 
€ 9.00 

FLUOHESJE  
•       hesje (bij voorkeur) met schoolembleem - nieuwe leerlingen : gratis 

 
€ 5.00 

BOSKLASSEN – 5/6de leerjaar Keukeldam                                         richtprijs   
ZEEKLASSEN – 2de graad Sint-Petrus  
Om de prijs van de bos-en zeeklassen zo laag mogelijk te houden wordt er 

€ 220.00 
€ 115.00 



tweejaarlijks een actie georganiseerd. Dit bedrag is nog niet in mindering 
gebracht  
 
SPORTKLASSEN WAREGEM  - Keukeldam  € 5.00/dag 

€ 3.00 woe. 
SPORTKLASSEN Sint-Petrus 
 
•       busvervoer 

€ 5.00/dag 
€ 3.00 woe.   
€ 10           

TIJDSCHRIFTEN (jaarabonnementen) 
Averbode 
• Doremini, Doremix, Doremi + Kid’i 
• Zonnekind – Zonnestraal – Zonneland 
• Leeskriebel 
Zwijsen 
●           Rompompom  
●           Maan Roos Vis 
Blink 
●           National Geographic basis / Plus 
●           Bobo basis/plus 
SEIZOENBOEKEN 
•       Kerst-, paas- en vakantieboeken 
•       Vakantieblaadjes 
•       Pakket vakantiekalender + app 
 

Richtprijs 
€ 36.00/jaar 
€ 38.00/jaar 
€30 
 
 
€ 29,50 / €32 
€ 29,50 / €32 
 
€ 39/ €49 
€ 39/€49 
 
€7 
€8 
€10 

NIEUWJAARSBRIEVEN  +/- € 0,70/stuk 
STUDIE  vanaf derde leerjaar Keukeldam € 1.50 per uur 
 

Maximumfactuur voor kleuters bedraagt € 45 en voor het lager € 85 
Maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen gedurende de lagere school bedraagt € 435. 
 
- De rekening kan maandelijks betaald worden met het aangehechte overschrijvingsformulier 
bij de factuur. 
- Wie al gebruik maakte van betaling via domiciliëring, hoeft niks te melden. Voor nieuw 
ingeschreven broers of zusjes, kan een formulier bekomen worden via het secretariaat of in 
het bureel. 
- Wie alsnog gebruik wenst te maken van betaling via domiciliëring, kan eveneens een formulier 
bekomen. 
- De rekening kan in uitzonderlijke omstandigheden ook cash vereffend worden in het bureel 
of op het secretariaat.  
- Dank bij voorbaat voor de vlugge en correcte betaling van de facturen. Bij eventuele 
problemen contacteer het secretariaat (zie gegevens hieronder) 
 
FORMULIER tegemoetkoming voor bos-, zee- en sportklassen, sportactiviteiten, 
leeruitstappen,… te verkrijgen bij het ziekenfonds  
AANVRAAG studietoelagen : 
Op eenvoudig verzoek wordt dit formulier meegegeven aan uw kind(eren). 
 : 056/ 60 32 70  
email : admin.keukeldam-sintpetrus@ko-dewegwijzer.be 
 
 


