
 

BIJLAGE 2 

SCHOOLBESTUUR: 

vzw OZCS Midden - Kempen 

Oude Molenstraat 11 

2390 Westmalle 

Ondernemingsnummer: 0865 396 287 

 

 

SCHOLENGEMEENSCHAP: 

De Roos 

 

   
G.V.L. Sint-Luciaschool 

Molenstraat 7 
2310 Rijkevorsel 

Tel.: 03 314 61 87   
E-mails: directie@sint-luciaschool.be 

secretariaat@sint-luciaschool.be 

Website: www.sint-luciaschool.be 

 

KOSTENRAMING en BIJDRAGEREGELING 
     SCHOOLJAAR 2022-2023 

 
MAXIMUMFACTUUR: 
 
 Zwemmen:  

Voor het zwemmen wordt een bijdrage van € 1 per beurt per leerling gevraagd. Voor het 
eerste leerjaar is het zwemmen gratis.  

 
 
 Leeruitstappen - sportactiviteiten - schoolreizen - culturele activiteiten:  

We bieden een rijke waaier van culturele, pedagogische en sportieve activiteiten aan:     theater, 
leeruitstap, schoolreis, schaatsen, sportdag, natuurexcursie, pennenzakken-rock, … 
 Eén uitstap of activiteit is een cultureel geschenk van het gemeentebestuur en wordt door 

hen gesponsord voor een bedrag van € 13 per kind. 
 Niet alle leeruitstappen liggen vast in het begin van het schooljaar en niet alle prijzen zijn in 

september gekend. We houden de kostprijs bewust zo beperkt mogelijk en zullen het 
opgelegde maximumbedrag van € 95 niet altijd bereiken. 
 

 1ste t.e.m. 6de leerjaar:  max. € 95 
 

 
 Meerdaagse uitstappen:   max. € 480 voor volledige duur lager onderwijs 

 3de  leerjaar:  Spaarplan  5 x  €   25 =  €  125  op schoolrekeningen  
 
 4de leerjaar:  Spaarplan  5 x  €   25 =  €  125  op schoolrekeningen 
 
 5de leerjaar:  Spaarplan  5 x  €   25 =  €  125  op schoolrekeningen 
       Ardennenklassen € 245 uit Spaarplan 
 
 6de leerjaar:    Ardennenklassen €   95 op schoolrekening 1 
            € 150 uit Spaarplan 
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BIJDRAGEREGELING: 
 
 Turnkledij: 
 -  T-shirt met logo van de school:    €  13  

-  Zwart broekje (vrijblijvend)     €  11 
 
 -  De turnzak wordt u gratis aangeboden door de school. 
 
 Refter: 
 - Drank:     per flesje  €  0,40 
 
 Nieuwjaarsbrief:       €  0,90 
 
 
ABONNEMENTEN:        Facultatief = vrij op in te tekenen! 
 
Deze abonnementen kunnen door de ouders online besteld worden: 
 
Uitgeverij Averbode: 
Dankzij een nieuw systeem kunnen ouders de tijdschriften, leesreeksen en vakantieboeken 
bestellen via de webshop ( www.uitgeverijaverbode.be/th_terugnaarschool ) en de boekjes 
gratis thuis geleverd krijgen. 
Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland 
Leesreeksen: Robbe en Bas, Leeskriebels en Vlaamse Filmpjes 
Kerstboek, Paasboek en Vakantieboek 
Vakantiemateriaal 
 
Uitgeverij Van In: 
Boektoppers bestellen via www.vanin.be/boektoppers/aanvraag 
Deze boeken worden gratis op school geleverd en verdeeld. 
Vakantiemateriaal: wordt later meegedeeld. 
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