
 

 

 

Bijdrageregeling 
 
Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan je 
deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage aan je ouders te vragen. Als 
bijlage volgt een lijst van de ouderbijdragen die onze school tijdens het schooljaar kan 
aanrekenen. 
 
Lesgebonden kosten 
- fotokopieën 
- werkboeken 
- persoonlijk gereedschap 
- schoolbenodigdheden 
- documentatie 
- gebruik van specifieke richting gebonden software 

 
Kledingkosten 
- veiligheidskledij en –uitrusting 
- werkpakken 
- schorten 
- turnkledij 
 
Vervoer- & toegangskosten 
- didactische uitstappen (o.a. zwemmen, toneel, musea bezoek, …) 
- GWP (verschillende opties mogelijk) 

 
Kosten verbruiksmateriaal 
- voor de didactische keuken 
- voor het maken van werkstukken 
- voor praktische vakken 

 
Herstellingskosten 
- bij beschadiging van schooluitrusting en -gebouwen 

 
Voedingskosten 
- drank 
- maaltijden 

 
Huurkosten 
- handboeken 
- leerlingenkastjes (facultatief) 
 



Hieronder geven we een raming van de schoolkosten mee, geschikt per jaar, 
onderwijsvorm en studierichting: 
 
1A optie Latijn        € 325,00 
1A optie Wetenschappen       € 325,00 
1A optie Techniek        € 300,00 
2A Latijn         € 325,00 
2A Moderne Wetenschappen/(Module)²     € 325,00 
2A Moderne Wetenschappen/Sociale Tech. Vaardigheden  € 325,00 
2A Moderne Wetenschappen/Elektro Tech. Vaardigheden  € 325,00 
2A Handel         € 300,00 
1B (Aanpassingsklas)       € 250,00 
2B Kantoor-Verkoop/Verzorging-Voeding    € 250,00 
2B Elektriciteit/Hout        € 250,00 
 
 
Dit is raming van de schoolbijdrage exclusief GWP.  We werken met een systeem 
van facturen op regelmatige basis (per 6 à 8 schoolweken). 
 
Indien er problemen zijn om de schoolfactuur te betalen, kunnen de ouders contact 
opnemen met de directie. Wij zoeken samen naar een oplossing. Het is de bedoeling 
dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. We 
verzekeren een discrete behandeling. 
 

In het schooljaar 2019-2020 worden onderstaande GWP’s georganiseerd. Een 
raming van de te verwachten kost staat erbij vermeld. 
 
Onthaal tweedaagse: 

- alle 1ste jaars 
- € 40 
- Sport en spel ter kennismaking van medeleerlingen en leerkrachten 

 
GWP 1ste graad: 

- alle 2de jaars 
- € 180 (prijs omvat transport, verblijf en uitstappen) 
- 5 dagen  

 

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen 
bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in 
hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren: 
- beheersing onderwijskosten; 
- eerlijke concurrentie; 
- verbod op politieke activiteiten; 
- beperkingen op handelsactiviteiten; 
- beginselen betreffende reclame en sponsoring. 
Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal,  Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel  
(02 553 65 56). 
Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be. 
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