Bijlage 1 Lijst met richtprijzen:
Wij vragen een bijdrage voor:
Schooluitstappen:
eendaags of deel van een dag (verplicht)
Maaltijden + drank: zelf mee te brengen
Verplaatsingen:
Kleuters

Richtprijs

1ste leerjaar tot 6de leerjaar

± € 25,00

5de leerjaar studiereis Westhoek
6de leerjaar weekend einde schooljaar

± € 120,00
± € 25,00

T-shirt van de school

± € 6,00

Sportdag (verplicht)
Rollebolle (kleuters)
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Sterrendag
of langlaufen voor 5de en 6de leerjaar

± € 2,50
± € 3,50
± € 4,00
± € 4,00
± € 4,00
± € 4,00
± € 4,00
± € 4,00
± € 6,00
± € 23,00

Verplichte culturele voorstelling
Kleuters
1ste leerjaar tot 6de leerjaar

± € 8,00
± € 8,00

Milieu-educatieve activiteiten
Kleuters en lagere school

± € 4,00

Frisdranken (tijdens middageten)
Choco, fruitsap, sinaasappelsap

€ 0,40 (per flesje)

Melk, water … (kleuters) – per beker

€ 0,12

Middagbewaking

€ 1,00 per keer

Kopie officieel document

€ 0,50

± € 10,00

Kleuteronderwijs:
max. €45
Lager onderwijs:
Elk leerjaar: max. € 85

U kunt VRIJ intekenen op het volgende:

Kosten:

Tijdschriften:
Kerstboek
Paasboek
vakantieboek
andere uitgaven van Uitgeverij Averbode

Volgens tarief

Ook vrijblijvend:
abonnement Leesbeestje
abonnement Leesknuffel
abonnement Robbe en Bas
abonnement Leeskriebels
abonnement De Boekenboot
abonnement Vlaamse Filmpjes
abonnement Straffe Belgen
abonnement National Geographic
Vakantieblaadjes

Jaarabonnement volgens tarief

Volgens tarief

Frisdranken (tijdens middageten) choco,
fruitsap, sinaasappelsap

€ 0,40 (per flesje)

melk, water… (kleuters) – per beker:

€ 0,12

Middagbewaking

€ 1,00 per keer

Bijlage 2 Instemmingsformulier

VZW Katholiek Basisonderwijs
Kloosterstraat 6
3930 Hamont-Achel

De heer en/of mevrouw

ouder(s) van
verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met
opvoedingsproject, schoolreglement (zowel regelgeving als afspraken) en algemene
informatie te vinden op de website www.deachellier.be van de G.V. Basisschool De Achellier
van ………….. (datum van de laatste wijziging) en teken(en)t hierbij voor instemming en
akkoord.

Te ……………………………………………….., de ………………………………….

de ouders,

Bijlage 2 Instemmingsformulier

VZW Katholiek Basisonderwijs
Kloosterstraat 6
3930 Hamont-Achel

De heer en/of mevrouw

ouder(s) van
verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met
opvoedingsproject, schoolreglement (zowel regelgeving als afspraken) en algemene
informatie, te vinden op de website www.deachellier.be van de G.V. Basisschool De
Achellier van ……………… (datum van de laatste wijziging) en teken(en)t hierbij voor
instemming en akkoord.

Te ……………………………………………….., de ………………………………….

de ouders,

Dit formulier moet ingevuld worden bij de inschrijving of na iedere wijziging en op het
secretariaat afgegeven worden.
Eén exemplaar zit in de schoolbrochure.

