GVBS De Kleine Prins – vzw OZCS West-Brabant
Kroonstraat 40
1750 Lennik
02/532 43 87

Kostenraming ouderbijdragen
Lijst met richtprijzen schooljaar 2021 -2022
Hieronder zetten we alle mogelijke kosten voor de ouders op een rijtje.
Soep bij het middagmaal

Kostprijs
€ 6,00

Goed voor 10 beurten
soep

Warm middagmaal (soep + hoofdgerecht)
●
●
●
●

Kleutermaaltijd: € 3.50
Maaltijd leerlingen lagere school: € 4.50
Maaltijd allergenen € 5,00
Maaltijd volwassenen: € 5,00

Zwemmen (zwembad en busvervoer)
● 1ste tot 5de leerjaar: € 5,60
● 6de leerjaar: Zwemmen: GRATIS – busvervoer : € 3,00
Turnlessen
● Turntruitje: € 15
● Turnbroekje: donkerblauw of zwart – zelf aan te schaffen
De voor- en naschoolse opvang

De einduren van de opvang dienen STIPT te worden nageleefd! Indien u, als
ouder, er niet tijdig bent, zullen uw kind(eren) automatisch naar het
Wonderhuis worden gebracht.
Na 18 uur dient u onmiddellijk cash per kind per kwartier 3 euro boete te
betalen aan de opvangverantwoordelijke.

‘s morgens (voorschools):

‘s avonds (naschools):

aankomst vanaf

Bedrag

afhaling vanaf:

Bedrag

7 uur tot 7.30 uur

€1

15.30 uur tot 15.45 uur

gratis

7.31 uur tot 8.00 uur

€1

15.46 uur tot 16.15 uur

€1

8.01 uur tot 8.30 uur

€1

16.16 uur tot 16.45 uur

€1

8.30 uur tot 8u50 uur

gratis

16.46 uur tot 17.15 uur

€1

17.16 uur tot 18uur

€ 1.50

woensdagnamiddag:
afhaling vanaf:

Bedrag

11.45 uur tot 12 uur

gratis

12.01 uur tot 12.30 uur

€1

12.31 uur tot 13 uur

€1

13.01 uur tot 13.30 uur

€1

13.31 uur tot 14 uur

€1

Wie met de bus naar het Wonderhuis gaat, betaalt 1.50 euro per kind voor het vervoer.
Studie
€ 1 per begonnen halfuur (van 15.45 tot 16.15 en van 16u16-16u45)
Pedagogische activiteiten
Leeruitstappen en –activiteiten: maximum bedrag per leeftijdsgroep.
In overleg met de ouderraad bieden we een rijke waaier van culturele, sportieve en
pedagogische activiteiten aan. We rekenen hiervoor jaarlijks een maximum bedrag aan. Dit
bedrag staat los van bovenvermelde kosten. Voor de kinderen uit de kleuterschool bedraagt
het maximumbedrag 45 euro. Voor leerlingen in de lagere school is dit maximum 90 euro.

De bijdragen voor de sneeuwklassen (6de leerjaar) zijn niet opgenomen in deze bedragen.
Maximaal ouderbijdrage 450 euro. Dit wordt gespreid over het tweede, derde, vierde, vijfde
en zesde leerjaar.

