
Tarieven schooljaar 2022-2023: lagere school
(tarieven kleuterschool : zie ommezijde)

Abonnementsformules

Jaar sept.-okt. nov.-dec. jan.-feb. maa.-apr. mei-jun.

Korte niet-geleide studie *** € 310 € 71 € 62 € 53 € 59 € 65

Korte geleide studie *** € 467 € 107 € 94 € 79 € 89 € 98

Studie + opvang *** € 582 € 134 € 116 € 99 € 111 € 122

Naschoolse opvang op woensdag tot 16u00 € 385 € 88 € 77 € 66 € 73 € 81

Naschoolse opvang op woensdag tot 18u00 € 654 € 151 € 131 € 111 € 124 € 137

Warme maaltijd (drank + soep + hoofdgerecht) * € 677 € 156 € 135 € 115 € 129 € 142

Soep + drank * € 175 € 40 € 35 € 30 € 33 € 37

Toezicht **(1) € 175 € 40 € 35 € 30 € 33 € 37

Occasionele aanwezigheden

Per keer

Korte niet-geleide studie *** € 3,15

Korte geleide studie *** € 4,50
Opvang *** € 1,40
Lang toezicht op vrijdag (van 17u00 tot 18u00) € 4,05
Naschoolse opvang op woensdag tot 16u00 € 12,50
Naschoolse opvang op woensdag tot 18u00 € 21,00

Warme maaltijd (drank + soep + hoofdgerecht) * € 5,00

Soep + drank * € 1,45

Vieruurtje € 1,30

Broodje € 3,05

Zwemmen (per beurt - 1ste leerjaar gratis) € 1,10

*  Reductie vanaf het 3de kind dat dagelijks een warme maaltijd nuttigt op school : -5%

** Alle toezichten met uitzondering van de naschoolse opvang en de studie die 30 minuten na het 

     einde van de lessen aanvangt.

(1) Voor kosten gemaakt voor toezicht, avondtoezicht of avondstudie wordt een fiscaal attest uitgereikt.

      (Onder voorbehoud van wijzigingen van de fiscale wetgeving).

Informatie over de duur van de studie / opvang *** :

Korte geleide of niet-geleide studie: ma., di. en do. tot 17u10 / vr. tot 16u20   

Opvang : ma., di., en do. tot 18u00 / vr. tot 17u00



Tarieven schooljaar 2022-2023 : kleuterschool
(tarieven lagere school : zie ommezijde)

Jaar sept.-okt. nov.-dec. jan.-feb. maa.-apr. mei-jun.

Toezicht ** (1) : € 175 € 40 € 35 € 30 € 33 € 37

Avondtoezicht (1) : 

(vanaf 30 minuten na het einde van de les)Op maandag, dinsdag en donderdag van 16u20 tot 

17u10, op vrijdag van 15u30 tot 16u20 € 3,15 per beurtOp maandag, dinsdag en donderdag van 17u10 tot 

18u00, op vrijdag van 16u20 tot 17u00 € 1,40 per beurt
EXTRA LANG : op vrijdag tot 18u00 *** € 4,05 per beurt

Soep + warme maaltijd € 2,80

Soep + drank € 1,15

Melk - fruitsap € 0,55

Naschoolse opvang op woensdagnamiddag

Ter info : 

- Deze opvang wordt enkel georganiseerd op schooldagen. Voor het schooljaar 2022-2023 gaat het over

36 woensdagen

- Op woensdagmiddag worden geen warme maaltijden aangeboden.

Abonnementsformule

Jaar sept.-okt. nov.-dec. jan.-feb. maa.-apr. mei-jun.

Kleuters worden opgehaald voor 16 uur € 382 € 85 € 74 € 53 € 74 € 96

Kleuters worden opgehaald voor 18 uur € 642 € 143 € 125 € 89 € 125 € 160

Occasionele aanwezigheid

Kleuters worden opgehaald voor 16 uur € 12,50 per beurt

Kleuters worden opgehaald voor 18 uur € 21,00 per beurt

** Alle toezichten met uitzondering van de naschoolse opvang en de studie die 30 minuten na het 

     einde van de lessen aanvangt.

*** Op vrijdag gaat de extra lange opvang (tussen 17u00 en 18u00) door op de lagere school.

(1) Voor kosten gemaakt voor toezicht, avondtoezicht of avondstudie wordt een fiscaal attest uitgereikt.

      (Onder voorbehoud van wijzigingen van de fiscale wetgeving).


