SAMENSTELLING SCHOOLTEAM
DIRECTEUR

Schooljaar 2008-2009

Beste ouders,
Met frisse moed vingen we het nieuwe
schooljaar aan!
Als opvoeders krijgen we een mooie
kans om kinderen op een unieke manier
te begeleiden.
Graag willen we er weer voor hen zijn
want zij zijn het doel waarvoor we ons
engageren. Wij willen hen ook dit
schooljaar leren waar het in het leven
echt om te doen is, vanuit hun levenscontext. Dat is onze fundamentele
opdracht.
We wensen jullie allen een bijzonder
goed schooljaar waarin we goed kunnen samenwerken met de neus in dezelfde richting en waarin we bij de kinderen het onderste naar bovenhalen!
In deze eerste schoolkranteditie informeren we jullie vooral over de organisatie en de planningen van onze school.
Mieke Vliegen
Hugo Swennen

011 63 71 64

Website
Www.bspieterbrueghel.be

krant nr. 42

SCHOOLJAAR 2008-2009
WORDT EEN
ONDERSTEBOVENJAAR
Dit schooljaar worden we opgeroepen om een ondersteboven-school te worden.
In dit jaarthema nodigt het bisdom ons uit om de kracht die
in de ander zit naar boven te halen. Deze kracht is de liefde
die van Jezus uitgaat.
Het verhaal van Zacheus vormt de
rode draad en doet ons nadenken.
Zacheus verlangt intens naar Jezus
en Jezus aanvaardt Zacheus zoals hij
is, ontmoet hem, waardeert hem en biedt zijn vriendschap aan. Daardoor verandert Zacheus en wordt hij
als het ware ondersteboven geslagen. Jezus heeft
hem de ogen, het hart en de hand geopend. Hij
wordt een nieuwe mens.
Deze boodschap betekent voor ons dat we proberen
bij kinderen het onderste naar boven te halen. We
willen daarom dit schooljaar proberen anders naar
kinderen te kijken.
Tijdens het openingsmoment op 1 september droegen directie en leerkrachten dit gedicht voor aan alle kinderen:
VAKANTIETIJD IS WEER VOORBIJ
Bruine benen bungelen onder de bank vandaan.
Vakantietijd is weer voorbij. We gaan er tegenaan!
Was je dit jaar in Spanje? Of ging je soms naar zee?
Of bleef je lekker thuis bij
moe en keek je veel tv?

Basisschool Pieter Brueghel
Dorpsstraat 19, 3990 Grote-Brogel
Ging je met vrienden vissen?
Ellikommerdijk 3, 3990 Erpekom
Of roeien met een spaan?
Na negen weken rusten,
✉ school.pieterbr@scarlet.be
gaan we er tegenaan.
011 61 20 97
Erpekom:

jaargang 12

Een nieuwe juf of meester
Staat hier nu voor je snoet.
Jouw mama zei vanmorgen:
Als jij je best maar doet!

Mieke Vliegen
Hugo Swennen

Ven 44
Erpekommerweg 65 b

3930 Hamont Achel
3990 Erpekom

0474 26 66 43
0496 06 82 27

KLEUTERONDERWIJS
Grote-Brogel
2,5-jarigen
3-jarigen
4- en 5-jarigen
4- en 5-jarigen

Filo Braeken
Marleen Teppers
Liezet Leekens
Berty Creemers

Smeetshofweg 45
Erpekommerweg 33
Smeetshofweg 29
Vlasrootweg 19

3990 Grote-Brogel
3990 Erpekom
3990 Grote-Brogel
3990 Grote-Brogel

011 63 36 00
011 63 45 70
011 63 57 88
011 63 35 58

Smeetshofweg 24
Grotstraat 12

3990 Grote-Brogel
3990 Peer

011 63 59 39
0473 29 53 13

Bewegingsopvoeding/zorgcoördinator
Annemie Ceyssens
Kruisakkerweg 1

3990 Grote-Brogel

011 63 73 85

Kinderverzorgsters
Francine Schuurmans (vrijwilliger)
Hilde Van de Berk

3990 Grote-Brogel
3990 Peer

011 63 34 44
011 63 70 43

3990 Grote-Brogel
3990 Linde-Peer
3900 Overpelt
3990 Grote-Brogel
3990 Grote-Brogel
3990 Grote-Brogel
3990 Grote-Brogel
3990 Linde-Peer
3990 Grote-Brogel
3990 Grote-Brogel

011 63 66 96
011 61 17 40
011 66 42 51
011 63 35 91
0479 64 41 71
011 61 18 34
011 66 32 18
011 61 17 40
011 63 44 25
011 61 27 47

3640 Kinrooi

0485 93 83 62

3990 Grote-Brogel
3920 Lommel

0479 64 41 71
011 65 05 34

Erpekom (alle leeftijden)
Sandra Reumers
Sylvie Snoekx

Urnestraat 8
Bomerstraat 15

LAGER ONDERWIJS
Grote-Brogel
1ste leerjaar
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
6de leerjaar

Christine Weltens Bocholterweg 92
Ann Moors
Steenweg Linde 14
Luc Leekens
Windmolenstraat 31
Paula Bral
Boshoeve 23
Ellen Vangansewinkel Laarderweg 64
Isabel Gielen
Bocholterweg 21
Silvie Bex
Bocholterweg 44
Frank Maesen
Steenweg Linde 14
Lieve Peeters
Reppelerweg 53
Elke Engelen
Boshoeve 28

Erpekom
1-2e leerjaar (vm) Leen Weltens
Stalsstraat 5
1-2-3e leerjaar (nm)
3-4e leerjaar (vm) Ellen Vangansewinkel Laarderweg 64
5-6e leerjaar (vm) Silvie Daniëls
Willem Elsschotstraat 17
4-5-6e leerjaar (nm)
Aanpassingsklas/ zorgcoördinator
Chantal Kesters
Kruiskesweg 1
3990 Erpekom
011 63 14 71

Bewegingsopvoeding Toegevoegde leerkracht Preventieadviseur
Hub Creemers
godsdienst
ICT-coördinator
Silvie Bex
Hugo Swennen
Hoogveld 18
3990 Peer
011 63 30 18

ADMINISTRATIE
Elie Clijsters
Kaulillerweg 79
3990 Grote-Brogel
011 63 54 38

ONDERHOUDSPERSONEEL
Tamara Schuermans
Bremstraat 16
3990 Grote-Brogel
0499 11 00 83

Andrea Luts
Ria Cox (boekhouding)
Maastrichtsestraat 152 Heerbaan 216
3530 Helchteren
3582 Koersel

Onderhoud Grote-Brogel
Denise Vanvoorden
Pastorijstraat 20
3990 Peer

Onderhoud Erpekom
Annie Mulders

SCHOOLPARTICIPANTEN
SAMENSTELLING SCHOOLBESTUUR

SAMENSTELLING SCHOOLRAAD

Naam:

Voorzitter:
Secretaris:
Het personeel:

V.Z.W. Basisschool
Pieter Brueghel
Dorpsstraat 19
3990 Grote-Brogel

Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Schatbewaarder
Leden:

Michel Cuypers
Luc Leen
Annie Clement
Marc Meeuwissen
Jan Peeters
Marc Swerts

Frank Maesen
Luc Wynant
Isabel Gielen
Berty Creemers
De ouders:
Bieke Dewyspelaere
Jan Stinkens
De lokale gemeenschap:
Adrienne Kerkhofs
Lut Bergmans
Rita Erens
Raadgevers:
Mieke Vliegen
Hugo Swennen

SAMENSTELLING L.O.C.
Locaal overlegcomité
Voorzitter: Luc Leen
Afvaardiging schoolbestuur:
Michel Cuypers
Afvaardiging school:
Elie Clijsters
Luc Leekens
Ann Moors

SAMENSTELLING CLB-TEAM
Psychologe:
Maatschappelijk medewerker:
Verpleegkundige:
Arts:

Tamara Vos
Anick Geerdens
Miet Adamczak
Noëlla Miguet

SCHOOLNIEUWS
T-SHIRTS SCHOOL
BESTELD

SCHOOLBEVOLKING
STIJGT

LEUKE
LEESACTIVITEITEN

Onze gele T-shirts waarop de
naam en het logo van onze school,
zijn bijbesteld voor de leerlingen
van het eerste leerjaar.
Indien jullie zelf een donkerblauw
broekje aanschaffen, hebben we een
mooi uniform. Voorzie beide kledingstukken van naam en geef ze geregeld een wasbeurt.
Prijs: € 8

Onze school telt momenteel in
totaal 262 kinderen. Dit zijn er
12 meer dan vorig jaar.
In Grote-Brogel zitten 68 kleuters en 150 lagere schoolkinderen.
In Erpekom zijn er dat respectievelijk 14 en 30.

De leerlingen bezoeken de bibliotheek maandelijks, telkens op vrijdagvoormiddag.
Stimuleer je kinderen om ook thuis
deze boeken te lezen.
Elke woensdag organiseren we klasoverschrijdende leesactiviteiten.
Dankzij de begeleiding van onze
leesmoeders en de ervaren lezers uit
de hogere klassen krijgen de kinderen extra leesbeurten en de kleuters
een voorleeshalfuur in beide scholen.

COMPUTERLESSEN VOOR
IEDER KIND
We schakelen computerlessen in
binnen het hoekenwerk.
Elke week in de namiddag krijgen de
leerlingen van de lagere school computerles in het computerlokaal. In
Erpekom krijgen de kinderen computerles in hun eigen klas.

SCHOOLREKENING
Jullie ontvangen twee afrekeningen
per schooljaar, één per semester.
De eerste factuur kan je verwachten
in januari, de tweede in juni.

HET FRUITPROJECT
‘TUTTI FRUTTI’
Dit project zal binnenkort weer
van start gaan. Zoals vorig jaar
nuttigen we een stuk fruit telkens
op woensdag tijdens het speelkwartier. Deze actie stimuleert de
kinderen fruit als een gezond tussendoortje te eten. We hopen op
een maximale deelname. Indien
jullie niet deelnemen aan ‘Tuttifrutti’ gelieve een stuk fruit mee
te geven aan je kind, zeker op
woensdag. We stellen het ten
zeerste op prijs om meermaals
fruit mee te geven met je kind.
Snoep laten we thuis!
Bijdrage ‘Tutti-frutti’: € 5 per jaar
(vanaf oktober 30 woensdagen)

AGENDA
EERSTE TRIMESTER (TOT DE HERFSTVAKANTIE)
Ma 1 sept
eerste schooldag: openingsmoment
Di
2 sept
Schoolbestuur
Do
4 sept
sport 6de leerjaar vijfkamp in Peer
Schoolraad
Vr
5 sept
Erpekom Bezoek Bokrijk ambachten
Ma 8 sept
ouders 1ste leerjaar Grote-Brogel
Di
9 sept
ouders 3de en 4de leerjaar Grote-Brogel
Wo 10 sept
Ouderraad
Do
11 sept
ouders 2de leerjaar Grote-Brogel
Ma 15 sept
bezoek aan schooltje Plockroy (Erpekom)
Di
16 sept
personeelsvergadering team
Wo 17 sept
ouders 5de en 6de leerjaar Grote-Brogel
Do
18 sept
ouders Erpekom (samen)
Vr
19 sept
schoolviering Iedereen welkom!
Di
23 sept
ouders 4– en 5– jarige kleuters Liezet en Berty
Wo 24 sept
ouders 3– jarige kleuters Marleen
Vr
26 sept
5de leerjaar Bokrijk
Di
30 sept
auteurslezing 3de graad en 4-5-6 Erpekom
Infoavond voor alle nieuwe ouders (20 uur)
in de grote hal Dorpsstraat 19
Ma 6 okt
openingsmoment + dag van de leerkracht
personeelsvergadering kleuteronderwijs
Di
7 okt
personeelsvergadering lager onderwijs
Wo 8 okt
uitreiking label ‘Verkeersactieve school’ in
Mechelen
Ma 20 okt
klasfoto’s en individuele foto’s
Di
21 okt
LOC en Schoolbestuur
Vr
24 okt
begin herfstvakantie

FIETSEN
GEZOCHT
Voor onze hogere klassen zijn we op zoek
naar enkele fietsen.
Om de vervoerskosten te drukken worden
er vanaf het vierde leerjaar heel wat afstanden per fiets afgelegd. Een aantal kinderen van onze school woont te ver om al
fietsend naar school te komen. Daarom
willen we een aantal fietsen op school stallen, zodat zij daar gebruik van kunnen maken.
Staat er bij jouw thuis een fiets, die verkeersveilig is, in de weg? Geef gerust een
seintje.

HEDDET AL GEHIERD?
•

BLIJ MET LABEL
VERKEERSACTIEVE
SCHOOL!

•

De beoordelingscommissie van de
Vlaamse Stichting keurde ons aciviteitenverslag rond verkeer goed. Ze
kent ons het label toe. Zo zijn we in
theorie en praktijk een verkeersactieve school.
De labeluitreiking vindt plaats in Mechelen in het Cultureel Centrum op
woensdag 8 oktober. Onze MOSwerkgroep zal dit graag in ontvangst
nemen.

•

•

•

•
•

dat we het nieuwe schooljaar startten met heel wat nieuwe
leerlingen en kleuters? Voor Grote-Brogel zijn het 13 nieuwe gezichtjes en voor Erpekom 10 !
Dat zoals vorig schooljaar in het eerste leerjaar met Franse les (initiatie) wordt gestart?
dat het tweede leerjaar deze Franse lessen
verderzet?
dat de Ouderraad haar eerste vergadering op 10 september plant, en dat iedereen van harte welkom is?
dat we een originele teamfoto maakten en verzonden naar
Klasse. Het origineelste team wint teamfeest. En daar hopen we natuurlijk op! (zie foto)
dat het project ‘In de tijd van toen’, ingediend door de leerkrachten van Erpekom, bij de geselecteerden
hoort? Zij ontvangen daardoor van Dynamo² € 1240 om de kosten te helpen dragen. Proficiat!
dat 2 groepen van onze school nl. Erpekom lagere school en het 2de leerjaar van Grote-Brogel een uitstap
als beloning ontvingen voor het dragen van de fluovestjes. Het 2de leerjaar won deze prijs bij een eerlijke verloting tijdens het openingsmoment op 1 september. De Stad Peer financiert beide groepen met
een uitstap naar Technopolis in Mechelen. De datum volgt.

WAT VERANDERT ER IN 2008-2009 ?

AFWEZIGHEDEN
Afwezigheid wegens ziekte (zie ook het document: ‘Afspraken i.v.m. afwezigheden’)
Als uw kind niet naar school kan gaan omdat het ziek is, verwittig dan steeds de directie.
ZIEKTEDUUR

WAT INDIENEN?

Uw kind is minder dan drie of drie opeenvolgende
kalenderdagen ziek.

Uw kind is meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek.

Eén van de ouders vult de Z-kaart in en bezorgt
deze aan de klastitularis na de ziekteperiode.
OPGELET! Vanaf de vijfde korte ziektemelding tijdens één schooljaar is toch een doktersattest verplicht.
U dient een doktersattest in bij de klastitularis.

Andere afwezigheden
Leerplichtige leerlingen moeten in principe alle schooldagen van 1 september tot 30 juni les volgen. Toch kunnen
er zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor het moeilijk is uw zoon of dochter naar school te sturen. Het kan gaan om situaties waarbij de afwezigheid van uw kind van rechtswege gewettigd is. Voorbeelden
zijn: een oproeping voor de rechtbank, een begrafenis of huwelijk van een bloed– of aanverwant, een familieraad, … In die gevallen volstaat een verklaring van één van de ouders of een officieel document.
Ook andere afwezigheden voor persoonlijke redenen kunnen in een beperkt aantal situaties gewettigd worden,
op voorwaarde dat men vooraf toestemming vraagt en krijgt van de directeur. Voor een volledig overzicht van
de toegelaten afwezigheden raadpleegt u best het schoolreglement of de website www.ond.vlaanderen.be/
leerplicht.

DE OUDERRAAD
Beste ouders en kinderen,
Ook voor de Ouderraad is de vakantie weer voorbij. Na een nogal bewogen schooljaar 20072008 hebben we allen volop genoten van een welverdiende rust.
Het nieuwe schooljaar hebben we al ingezegend met een nieuwe activiteit, namelijk de ouders welkom heten op de ‘openklasdag’. Deze werd gehouden op 28 augustus voor de kleuterklassen en het 1ste
leerjaar. Bedoeling van deze avond was de kinderen al eens kennis laten maken met hun nieuwe klasje. Als Ouderraad hebben we hieraan een steentje bijgedragen door een promotiestandje op te richten. Zo konden ouders
kennis maken met de Ouderraad en velen onder jullie hebben onze heerlijke cake kunnen proeven. Het was mooi
om te zien hoe kinderen met een kleurrijke ballon de school verlieten.

TOETSENPERIODES VERSCHUIVEN!
Toetsenperiodes verschuiven. We gaan naar een 10-wekensysteem!
Om de leerstofgehelen evenredig te kunnen evalueren, in gelijke tijdsblokken, spreiden we de toetsenperiodes
volgens een 10-wekensysteem.
Dit betekent dat de eerste toetsenperiode aanvangt op maandag 17 november, de tweede op maandag 9 maart
en de derde periode net voor de grote vakantie.
We toetsen telkens gedurende twee weken waarna de MDO’s (Multi Disciplinair Overleg of overleg per kind) en
de oudercontacten plaatsvinden.

ALTERNATIEF SCHOOLFEEST KERSTPERIODE 2008
Leerkrachten voeren een kerststuk op en organiseren een kerstmarkt in het weekend van 13 en 14 december 2008
Dit schooljaar houden we een alternatief schoolfeest.
In het weekend van 13 en 14 december voert een groep leerkrachten het toneelstuk op: “Restaurant De Ster”. De
andere collega’s organiseren een kerstmarkt waarbij alle kinderen hun muzische kwaliteiten tonen. De opbrengst
van dit alternatief schoolfeest gaat uiteraard naar beide vestigingsplaatsen.
Zo merk je al een beetje dat 2008-2009 een onderstebovenjaar wordt.

WAT ER VERANDERDE VANAF 1 SEPTEMBER

Schooltoelagen
Ouders kunnen vanaf de kleuterschool een schooltoelage
aanvragen.
Er zijn echter een aantal voorwaarden verbonden aan een
eventuele toekenning:
Voor het basisonderwijs (= Kleuter- en lager onderwijs)
a. Belg. Uw kind moet op 31 december 2008 Belg zijn. Als het kind geen Belg is, moet het kind of moeten zijn/
haar ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.
b. Erkende opleiding. Uw kind volgt een erkende opleiding aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende,
gefinancierde of gesubsidieerde instelling.

Wij als Ouderraad vinden de ‘openklasdag’ een geslaagde avond. Het brengt ons allemaal nog eens bij elkaar en
zo kunnen we de nieuwe kinderen een beetje beter leren kennen. Ook de nieuwe ouders voelen zich hierdoor
vlugger op hun gemak.

c. Aanwezigheid. Kleuters moeten een minimumaantal dagen aanwezig zijn op school. Dat aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd. Leerlingen uit het lager onderwijs mogen niet meer dan 29 halve dagen
ongewettigd afwezig zijn.

Het schooljaar 2008-2009 is dus begonnen en wij zullen onze best doen om het weer een kei-cool jaar te laten
worden.

Als het kind in de kleuterklas een toelage krijgt, blijft dat duren tot in het hoger onderwijs, als het inkomen min
of meer gelijk blijft natuurlijk.
Ouders moeten nog slechts één formulier invullen voor alle kinderen samen.
Een school- of studietoelage aanvragen voor dit schooljaar kan tot 30 juni 2009.

Natuurlijk zijn er nog steeds ouders welkom op onze eerste vergadering die plaats heeft op woensdag 10 september om 20.00 uur in Brueghelheem.

De Ouderraad

Jullie kunnen alle info vinden op de website www.studietoelagen.be
Infobrochures en/of aanvraagformulieren kunnen op school verkregen worden.

Scherpe en minder scherpe factuur voor schooljaar 2008-2009
Zoals jullie via de media wellicht gehoord hebben zijn er nieuwe richtlijnen vanuit het ministerie van onderwijs
in verband met de kostenbeheersing op scholen.
De nieuwe regeling is gebaseerd op de volgende stelling: onderwijs moet niet volledig gratis zijn, maar de kosten
die scholen aan ouders doorrekenen mogen niet zo hoog zijn dat ze de schoolkeuze van de ouders mee bepalen.

Wat verandert er als gevolg van de nieuwe richtlijnen op 1 september 2008?
De scholen mogen geen extra financiële middelen vragen aan ouders om de eindtermen te behalen. We
hebben het hier dan bv. over schrijfgerief, knutselmateriaal, handboeken, …
Concreet voor onze school verandert er niets. Deze materialen waren al gratis.
Ouders zijn vrij in de keuze van bv. boekentas, pennenzak, … Dit laatste gaat over materiaal gepaard met
het naar school gaan, dus de link tussen school en thuis.
Ook hier verandert er niets.
Kosten die aan de ouders doorgerekend worden voor aangeboden “ diensten”, zoals tijdschriften, vervoerskosten, klasfoto’s, … moeten steeds in verhouding staan tot de geleverde prestaties. Concreet betekent dit dat de ouders vrije keuze hebben om op deze “diensten” in te gaan.
Hiervan wordt een afrekening gemaakt in januari en juni. In het pakket dat wij aanbieden wordt rekening
gehouden met de vakanties en ziektes. Leerlingen van het zesde leerjaar en vanaf nu ook de kleuters
zwemmen gratis.

VERPLICHTE UITGAVEN
WAT?

VOOR WIE?

Zwemmen
MIVO

De scherpe maximumfactuur
Hierbij gaat het over activiteiten die niet noodzakelijk zijn om de eindtermen te bereiken of de
ontwikkelingsdoelen na te streven maar die wel een verrijking zijn voor het onderwijs. We hebben
het dan over toneel, film, ééndaagse (project) uitstappen, zwemmen, schaatsen, vervoer uitstappen.
….
Vanuit de overheid wordt op deze factuur een maximum gezet: 20 euro per jaar voor een peuter/
kleuter, 60 euro per jaar voor een kind uit het lager onderwijs.

€ 1,75 / zwembeurt
€ 1 busvervoer

Sportactiviteiten voor
alle kinderen van Peer
(Rollebolle, kronkeldidoe, …)

Kleuters en leerlingen
lagere school

Ong. € 3,50 per activiteit
+ busvervoer

Max. € 5,50

Theatervoorstellingen
in de school
Andere voorstellingen
in de school
T-shirt Pieter Brueghel

Wisselend

€3

€3

Wisselend

€3

€3

Leerlingen lagere school

€8

€8

Alle kinderen behalve de
derde graad
Meestal kinderen lagere
school

Ong. € 15

€ 15

Busvervoer vanaf € 1
Inkom varieert

Max. € 15

Leerlingen derde graad

Tussen € 100 en € 130

Tussen € 100 en € 130 exclusief bijdrage
oudercomité

ERPERHEIDE

Schoolreizen
Andere didactische uitstappen
(bv. bij project)
3(4)-daagse uitstap
(Zee-Ardennen)

Verplichte en niet-verplichte uitgaven
Hier volgt een overzicht hoe het kostenplaatje er volgend jaar kan uitzien. De laatste kolom geeft aan welk
bedrag er op de factuur komt te staan.

Ong.7x € 2,75= € 19,75

Gratis

NIET-VERPLICHTE UITGAVEN
VOOR WIE?

BEDRAG

Tijdschriften Averbode:
Dopido
Doremi-Dokadi
Zonnekind-Zonnestraal-Zonneland

Kleuters
Kleuters
Leerlingen L.O.

€ 9/trimester—€ 25 per jaar
€ 9/trimester—€ 25 per jaar
€ 9/trimes11er—€ 31 per jaar

Vakantieboek

K.O. en L.O.

Ong. 5

Vakantieblaadjes

Vanaf de derde kleuterklas

Ong. € 6,50

Nieuwjaarsbrieven

L.O.

Minimum € 2 / 2 brieven

Drank eetzaal

Alle kinderen

€ 0,50 / jeton
€ 5 = 11 jetons

Klasfoto’s
Individuele foto’s

Alle kinderen
Alle kinderen om de twee jaar

€2
Wisselend afhankelijk van grootte en
aantal

Tutti frutti: fruitactie

Alle kinderen

€ 5 elke woensdag vanaf oktober
(30 weken)

De minder scherpe maximumfactuur
Omvat activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen tijdens de schooluren.
Ook op deze factuur wordt door de overheid een maximum gesteld:
0 euro voor peuters en kleuters, en voor een kind uit het lager onderwijs 360 euro voor de volledige
duur van het lager onderwijs.
Concreet zal dat voor dit schooljaar 0 euro voor het kleuter zijn en 100 tot 130 euro (zie bijlage
bijdrageregeling) voor een kind uit het 5de en 6de leerjaar.

TOTAAL PER JAAR

Leerlingen 1ste t.e.m.
5de leerjaar
(6e lj. zwemt gratis)
3e kleuterklas
(2e semester)

WAT?
Ook vanaf het schooljaar 2008-2009 gelden er nieuwe regels voor de kosten die aangerekend mogen worden. Hiervoor wordt een stelsel van “maximumfacturen” ingevoerd.

BEDRAG

p.s.: We voorzien voor ouders die deze regeling financieel moeilijk aankunnen een aangepaste regeling.

LIJST MET MATERIALEN DIE KOSTELOOS TER BESCHIKKING
WORDEN GESTELD
Bewegingsmateriaal, constructiemateriaal, handboeken, schriften, werkboeken, werkblaadjes, fotokopieën, software, ICTmateriaal, informatiebronnen, kinderliteratuur, knutselmateriaal, leer– en ontwikkelingsmateriaal, meetmateriaal, muziekinstrumenten, planningsmateriaal, schrijfgerief, tekengerief, atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalig alfabetisch woordenlijst,
zakrekenmachine.

