
9/ Onderwijs. 

 
• ONDERWIJS – diverse tarieven 

GR 02/07/2002 – 03/06/2008 - 07/07/2009 – 09/11/2010 – 07/07/2015 – 28/06/2017 
 

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 onderbouw veertiendaags (17 X 3.65 euro= 62.05 euro) 

- Voor bovenbouw driewekelijks (11 X 3.65 euro= 40.15 euro) (eventueel in blokken van 
11 zwembeurten) 

- 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  

• 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) – 2 overnachtingen max. 110 euro 

• 5-daagse (Vichte) – 4 overnachtingen max 195 euro 

 

3. Niet verplichte kosten 

 

• vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten: vervoer: € 0,85 euro per busrit (te 
indexeren) 

• naschoolse studie: € 35,00/jaar   

• abonnementen voor tijdschriften: reële kostprijs 

• leerlingenvervoer: € 0,85 euro per busrit (te indexeren) 

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

• Hesje: Vichte: 5 euro -  Ingooigem: gratis door ouderraad om de 3 jaar, bijkomend is 5 euro 

• Maaltijden: € 3,80 inclusief toezicht (0,50 euro)     Soep: € 1,00 inclusief toezicht (€ 0,50) 

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

• Fruitproject te Ingooigem: gratis (steun van de ouderraad) 

 

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 leerling (lager 
onderwijs) € 85,00.   
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 voor de volledige duur 
van het lager onderwijs.  

 


