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aanpassing.
De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Naar aanleiding van de herstructurering van de gemeenteschool, wordt het schoolreglement
gewijzigd. Daardoor dienen de prijzen en bijgevolg ook het retributiereglement aangepast te worden.
Voor de naschoolse studie hebben de scholen via Bonanza (op datum van 20 februari 2020) beslist te
trachten eenzelfde tarief te hanteren. Tevens worden de nieuwe bedragen voor oa de
maximumfactuur geactualiseerd.
Gelet op het advies van de schoolraad op 1 oktober 2020.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 betreffende de goedkeuring aanpassingen van
de het algemeen gecoördineerd retributiereglement.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art.1: aan het algemeen gecoördineerd retributiereqlement punt 7 Onderwijs - diverse tarieven
volgende aanpassingen te doen met ingang van 1 november 2020:
1.

Kosten, doorgerekend met de bedoeling de eindtermen te verlevendigen

- De toegangsprijs en de kosten van gemeenschappelijk vervoer voor het zwembad, met uitzondering
van de leerlingengroep waarvoor de toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen :
Voor onderbou1N veertiendaags Voor boven- en onderbouw veertiendaags (17 X 3,65 euro= 62,05
euro)
Voor bovenbou1.•,1 driei...•ekelijks (11 X a.65 euro 40.15 euro) (eventueel in blokken van 11
zwem beurten)
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Het zwemmen is voor het zesde leerjaar gratis (er moet voor 1 jaar gratis zwemmen worden
aangeboden)
De toegangsprijs en vervoerkosten bij pedagogisch-didactische uitstappen maximaal: ->
•

Schoolreis: jaarlijks voor alle klassen : max. € 20 25

•

Sportdag: jaarlijks voor alle klassen: max.€ 5

•

Didactische uitstappen: maximaal 3 keer per jaar € 6

•

Park- en bosspelen enkel voor het derde leerjaar: max. € 6

•

Schooltheater : vraagprijs culturele dienst Anzegem: +- € 6
2.

Deelnamekosten bij extra-murosactiviteiten :

•

3 daagse (Ingooigem bos of zeeklas)

•

5 daagse (Vichte)

•

3-daagse (bosklas - onderbouw) - 2 overnachtingen max. 130 euro

•

5-daagse (zeeklas - bovenbouw): 4 overnachtingen max. 200 euro
3.

2 overnachtingen max. 11 O euro

4 overnachtingen max 195 euro

Niet verplichte kosten

•

vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten: vervoer:€ 1 euro per busrit

•

naschoolse studie: € 35,00/jaar 2,5 euro per uur

•

abonnementen voor tijdschriften: reële kostprijs

•

leerlingenvervoer: € 1 euro per busrit

•

Turnkledij: driejaarlijkse aankoop turntruitje : € 9, turnbroekje : € 11

•

Hesje: Vichte: 5 euro

•

Maaltijden:€ 3,80 inclusief toezicht (0,50 euro)

•

Dranken: melk: € 0,37, chocomelk€ 0,37 , fruitsap€ 0,46

•

Fruitproject te Ingooigem: gratis (steun van de ouderraad)

•

Nieuwjaarsbrieven: 1 euro

Ingooigem: gratis door ouderraad om de 3 jaar, bijkomend is 5 euro
Soep:€ 1,00 inclusief toezicht(€ 0,50)

Deze tarieven worden niet geïndexeerd maar jaarlijks opnieuw bekeken.
Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, werkt de Gemeenteschool vanaf 2008-2009 met
een dubbele maximumfactuur (Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, art.27, gewijzigd bij
decreet van 6 juli 2007.)
1. de scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten,
schooluitstappen van één dag ... De scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 45 euro en
een leerlinq (lager onderwijs)€ 8á;-OO-, 90
2. de minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse
uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bv. zeeklas, plattelandsklas
... ). De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een scholier€ 420,--00 445,00 voor de
volledige duur van het lager onderwijs. volledige schoolloopbaan lager onderwijs.

Art.2: deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de website
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Art.3: deze beslissing wordt ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid in het kader
van het door het decreet lokaal bestuur voorziene administratief toezicht.

Gedaan in zitting als ten hoofde.
Namens de raad:
Sonja Nuyttens,

Koen Tack,

Algemeen directeur

Voorzitter
Voor ééns/uidend afschrift,
Anzegem, 22 oktober 2020
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