
 

LIJST MET BIJDRAGEN DIE WORDEN DOORVERREKEND AAN DE OUDERS 2019-2020 
 

Schoolbestuur: 
OZCS Midden-Kempen vzw      VRIJE LAGERE SCHOOL 
Oude Molenstraat 11       Smekenstraat 12 
2390 WESTMALLE       2390 OOSTMALLE 

 
Maximumfactuur € 90: 
 

pedagogische activiteiten  

studiereizen 

schoolreizen   prijs afhankelijk van de activiteit 

sportdag 

occasionele activiteit  

 

filmvoorstellingen: “MOOOV”: +/- € 9  

zwemmen 

1ste t/m 5de leerjaar : zwemmen: € 2 per beurt    busvervoer (betaald door gemeente en school) 

6de leerjaar : gratis 

 

Hiervoor is de regel dat de prijs van al deze activiteiten niet boven € 90 komt. Moest dit toch het geval zijn, zal de school 
de rest bijpassen! 
 

Andere bijdragen: 
 

speeltijd/refter 

remgeld : € 0,35 per middag 

chocomelk, appelsiensap, appelsap, yoghurtdrank: € 0,55 per consumptie 

 
 

gympak (verplicht) (kan enkel op school gekocht worden) 

Broek: € 8 

t-shirt: € 9 
 

 

Niet verplichte bijdragen: 
 

abonnementen (niet verplicht)   

Onderstaande prijzen zijn nog van het huidige schooljaar.  Deze kunnen nog aangepast worden als wij de 
correcte prijzen toekrijgen.  In september krijgt u een aangepaste lijst van de bijdragen. 

1ste graad     zonnekind: € 37,00 (prijs vorig schooljaar) 

          tijdschrift maan roos vis (1ste leerjaar) + spel-leesboek : € 30,00 (prijs vorig schooljaar) 

   tijdschrift maan roos vis (1ste leerjaar) : € 28,00 (prijs vorig schooljaar) 

              Robbe en Bas (De Boekenboot) (2ste leerjaar) : € 28,00 (prijs vorig schooljaar) (9  boeken) 

                   vakantieboeken (kerstboek, paasboek, vakantieboek, vakantieoefenboek): tussen € 6,00 en € 18,00 

2de graad     zonnestraal: € 37,00 (prijs vorig schooljaar) 

                  leeskriebels : € 28,00 (10 boekjes) (prijs vorig schooljaar) 

                   vakantieboeken (kerstboek, paasboek, vakantieboek, vakantieoefenboek): tussen € 6,00 en € 18,00 

3de graad    zonneland : € 37,00 (prijs vorig schooljaar) 

                  Vlaamse Filmpjes € 31,00 (12 boekjes) (prijs vorig schooljaar) 

                   vakantieboeken (kerstboek, paasboek, vakantieboek, vakantieoefenboek): tussen € 6,00 en € 18,00 

                  National Geographic Junior : € 34,95 (prijs vorig schooljaar)  

   National Geographic Junior plusabonnement : € 44,95 (prijs vorig schooljaar) 

   Beaufort CD-rom: € 12,50 (prijs vorig schooljaar) 
 

allerlei (niet verplicht) 

 

nieuwjaarsbrieven : ongeveer € 0,80 per brief 

schoolfoto’s  klasfoto : ongeveer € 2,50 

                      individuele foto’s:ongeveer € 12 

 

Meerdaagse uitstappen: maximumfactuur € 440 (over heel de lagere school) 
Boerderijklassen 2e leerjaar (jaarlijks)  € 62,00 – richtprijs 

Bos- en openluchtklassen 2de graad (om de 2 jaar) € 120,00 – richtprijs  

Sportklassen 3e graad (om de 2 jaar)  € 160,00 – richtprijs  

 


