
(Bijlage bij het schoolreglement)

De schoolrekening.

I. Wat is gratis en wat dient betaald te worden?
Het decreet basisonderwijs bepaalt dat aan u geen bijdragen kunnen gevraagd worden 
voor alles wat verband houdt met het nastreven van de ontwikkelingsdoelen in de 
kleuterschool en het bereiken van de eindtermen in de lagere school (bv. de lessen, 
activiteiten, leeruitstappen, schrijfgerief).
Scholen mogen wel kosten aanrekenen voor materialen en activiteiten die niet strikt 
nodig zijn voor het behalen van deze ontwikkelingsdoelen en eindtermen, maar die het 
onderwijs ‘levendiger’ maken (bv. toneelbezoeken en schoolreizen), voor meerdaagse 
buitenschoolse activiteiten (bv. bosklassen) en voor producten (bv. soep in de refter) en 
diensten (bv. voor- en nabewaking).

1. Wat is gratis?
Voor materialen en activiteiten die nodig zijn voor het bereiken van de eindtermen en de 
ontwikkelingsdoelen dient u niet te betalen. Wanneer de kinderen de materialen die de 
school ter beschikking stelt echter verliezen of stuk maken, dienen de ouders de 
onkosten te vergoeden. 

De school stelt volgende materialen gratis voor uw kind ter beschikking:
- pakket  schrijfgerief  (balpen,  potlood  en  gom)(dit  krijgt  elk  kind  de  eerste

schooldag)
- teken- en schildersmateriaal (kleurpotloden stiften, verf en borstels)
- knutselmateriaal (lijm, schaar, papier, …)
- zakrekenmachine, passer, atlas, globe en kompas
- constructiemateriaal (bv. blokken in de kleuterschool en materialen 

technologische opvoeding in de lagere school) en bewegingsmateriaal voor 
lichamelijke opvoeding (bv. ballen, klimtoestellen

- handboeken  en  schoolboeken  en  informatiebronnen  (woordenboek  en
landkaarten)

- schriften, schoolagenda, werkboeken, werkblaadjes en fotokopieën
- meetinstrumenten (bv. geodriehoek, tekendriehoek, gradenboog)
- muziekinstrumenten
- computers, audiovisueel en multimediamateriaal
- een turnzak met het logo van de scholengemeenschap (deze turnzak wordt 

gedurende de volledige lagere school verplicht gebruikt) Bij verlies of indien 
deze stuk is kan u een nieuwe aankopen aan de prijs van € 6. Dit wordt 
verrekend via de schoolrekening.

Volgende activiteiten vallen onder de kosten verbonden aan het bereiken van de 
ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. U hoeft hiervoor niet te betalen. 
De kinderen zijn wel verplicht aan al deze activiteiten deel te nemen.

- leeruitstappen (bv. uitstap naar het bos)
- één schooljaar zwemmen (onze scholengemeenschap koos voor het gratis jaar

zwemmen in het 6de leerjaar, het zwemmen in de andere leerjaren dient u wel te
betalen) 

- bezoeken aan het verkeerspark 
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2. Activiteiten waarvoor u per schooljaar maximaal   € 45   (  kleuterschool  ) en    € 85    
betaalt in de lagere school (  de scherpe maximumfactuur  ).

De school organiseert regelmatig activiteiten die het onderwijs levendiger maken. 
Dit zijn activiteiten die de school zelf kiest en die niet strikt noodzakelijk zijn voor het 
bereiken van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Hiervoor delen we u per activiteit de
kostprijs mee. De kosten worden beperkt tot de bedragen die in de titel vermeld worden. 
U moet schriftelijk de toestemming geven om uw kind te laten deelnemen. Kinderen die 
niet deelnemen moeten wel op school aanwezig zijn. 

Deze activiteiten kosten u maximaal € 
45 per schooljaar in de kleuterschool

Deze activiteiten kosten u maximaal € 
85 per schooljaar in de lagere school

- zwemmen 
- sportdagen 
- schoolreizen
- toneelvoorstellingen
- filmvoorstellingen

- zwemmen (behalve in het 6de leerjaar)
- sportdagen en schaatsen
- schoolreizen
- toneelvoorstellingen
- filmvoorstellingen

3. Activiteiten waarvoor u gespreid over de leerjaren van lagere school 
maximaal   €   425 betaalt voor meerdaagse buitenschoolse activiteiten (de 
minder scherpe maximumfactuur).

In de lagere school organiseren wij meerdaagse buitenschoolse activiteiten. Voor deze 
activiteiten vragen  wij maximum € 425 voor de leerlingen van de lagere school 
over de ganse duur van hun schoolloopbaan. In de kleuterschool worden er geen 
meerdaagse activiteiten georganiseerd.
De leerlingen moeten niet verplicht deelnemen. Ze moeten dan wel op school aanwezig 
zijn en krijgen er vervangende activiteiten. Meerdaagse reizen tijdens de schoolvakanties
(bv. sneeuwvakanties) zijn niet in deze factuur inbegrepen. 

Deze buitenschoolse meerdaagse activiteiten kosten u maximaal € 425 verspreid 
over de volledige lagere school
bosklassen

.

4. Materialen en diensten.

4.1. Verplicht aan te kopen.
Voor de lessen lichamelijke opvoeding in de lagere school moet u voor uw kind verplicht 
een T-shirt met het logo van de scholengemeenschap aanschaffen. Dit T- shirt kost € 9 
per stuk. 

4.2. Niet verplicht aan te kopen.
De onderstaande materialen en diensten worden door de school aangeboden. U bent vrij
om al dan niet gebruik te maken van dit aanbod.
Het vermelde bedrag geeft de eenheidsprijs weer.
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opvang in refter en tijdens de middag (*) € 0,35 per dag
melk (met subsidies v.d. Vlaamse 
Gemeenschap)

€ 0,30 per drankje

water € 0,30 per drankje
fruitsap € 0,40 per drankje
soep € 0,75 per middag
warme maaltijd kleuterschool € 3,50
Warme maaltijd lagere school € 4,00
voor- en naschoolse opvang
opvang op woensdagnamiddag (*)

€ 0,35 per begonnen kwartier
gratis vanaf het derde kind per
gezin 
€ 5 boete per begonnen kwartier
voor 
07.00 uur en vanaf 18.00 uur

turnbroekje € 9,00 per stuk
klasfoto € volgens tarief fotograaf
individuele foto € volgens tarief fotograaf
nieuwjaarsbrief € 1,00 per brief
vakantiebingel € volgens tarief uitgeverij
Doremini Doremix Doremi kleuters € volgens tarief uitgeverij
Zonnekind (1ste graad) € volgens tarief uitgeverij
Zonnestraal (2de graad) € volgens tarief uitgeverij
Zonneland (3de graad) € volgens tarief uitgeverij
Vlaamse Filmpjes € volgens tarief uitgeverij
(*) De bijdragen voor de middag-, de voor- en de naschoolse opvang kan u aftrekken 
van uw belastingen. U krijgt hiervoor elk jaar een fiscaal attest van de school.

5. Basisuitrusting.
Uw kind heeft een aantal zaken nodig die het naar school gaan organiseren. 
Het is daarom noodzakelijk dat u volgende materialen voorziet:

- een stevige boekentas of rugzak;
- een pennenzak;
- mappen (het aantal en de grootte verschillen van klas tot klas, bij het begin van 

het schooljaar zal elke leerkracht hierover voor zijn/haar klas meer informatie 
verstrekken);

- kaftpapier. 
U kan deze aankopen vrij doen waar u wil.

II. Betalingsmodaliteiten   

Wijze van betaling  
Via overschrijving of domiciliëring

Wanneer betalen?   
Termijn waarbinnen een afrekening wordt gemaakt: maandelijks.

Opties:  
Gespreide betalingen

Afwezigheden en annulaties   
Bij afwezigheden en annulatie kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de 
school  kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.  
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III. Korting, financiële tussenkomst en schooltoelage.

1.  Korting  voor  ouders  met  een  WIGW,  OMNIO  statuut  of  “Verhoogde
tegemoetkoming”.
Indien u een OMNIO-, een WIGW- statuut heeft of kunt gebruik maken van “Verhoogde 
tegemoetkoming” en geeft de school een korting op de schoolfacturen. 
U moet hiervoor een attest van rechthebbende aan de school bezorgen. Meer informatie 
over OMNIO,  WIGW of “Verhoogde tegemoetkoming” krijgt u bij uw ziekenfonds.

2. Financiële tussenkomst van de stad Herentals voor maatschappelijk kwetsbare
jongeren.  
Om alle kinderen de kans te geven aan alle activiteiten op school deel te nemen, voorziet 
de stad Herentals een financiële tussenkomst voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. 
Deze subsidie wordt uitgekeerd voor deelname aan openluchtklassen en schoolreizen. Een 
aanvraagformulier voor deze subsidie kan u krijgen op school of kan u downloaden op de 
website van de scholengemeenschap www.kosh.be . Uw aanvraag doet u  bij de Stedelijke 
Jeugddienst in het Stadspark in Herentals.

3. Financiële tussenkomst van de ziekenfondsen bij activiteiten.  
Een aantal ziekenfondsen geven een subsidie wanneer uw kind deelneemt aan 
buitenschoolse activiteiten. Meer informatie kan u krijgen bij uw ziekenfonds. 

4. De schooltoelage.  
De Vlaamse overheid geeft aan kinderen in het kleuter- en lager onderwijs in sommige 
gevallen een schooltoelage. Om recht te hebben op een schooltoelage werden er 
inkomensgrenzen vastgelegd en daarnaast moet uw kind minimaal een aantal dagen 
per schooljaar aanwezig zijn. Deze minimumaanwezigheid stijgt met de leeftijd. De 
school dient aan het eind van elk schooljaar de aanwezigheden van alle kinderen aan het 
departement onderwijs door te geven. 
Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een schooltoelage vindt u in 
de folder die de school bij het begin van het schooljaar ter beschikking stelt. 
Aanvraagformulieren kan u afhalen op het secretariaat. Indien nodig kan de school u 
helpen bij het invullen van dit formulier. Gelieve daarvoor een afspraak te maken. Voor 
het invullen van het aanvraagformulier kan u ook terecht bij de stad Herentals, het 
OCMW en de vakbonden.

IV. Indien u het moeilijk hebt om de schoolrekening te betalen.   

Indien u het moeilijk mocht hebben om de schoolrekening te betalen, kunt u steeds 
contact opnemen met de directie.  Er kunnen dan afspraken worden gemaakt over een 
eventuele spreiding van de betalingen.  Wij verzekeren een discrete behandeling van uw
vraag.
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