
 
 

 
 
 
 

Bijdrageregeling voor ouders voor het schooljaar 2019 - 2020 (decretaal bepaald sinds 01-09-08) 
 

Duiding 

Vanaf 1 september 2008 werd de scherpe maximumfactuur in het basisonderwijs ingevoerd. De 
kosteloosheid van het onderwijs in Vlaanderen blijft absoluut gewaarborgd.  
Het decreet voorziet dat de lagere school:  

 een scherpe maximumfactuur van 90 EUR kan aanrekenen, om de kosten te dekken die 
verbonden zijn aan activiteiten of materialen voor het behalen van de decretaal opgelegde 
eindtermen. 

 een minder scherpe maximumfactuur van 440 EUR (over 6 jaren lager onderwijs) kan 
aanrekenen voor de kosten van één- of meerdaagse activiteiten en uitstappen tijdens de 
schooluren.  

Berekening  
 
Bijdrage binnen de scherpe maximumfactuur van 90 EUR per schooljaar 

 het vervoer en de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen 
 deelnamekosten bij sportieve of culturele activiteiten (theater, MOEV,  workshops, ICO-

dag) 
 aanbod van max. 2 turn T-shirts 
 kosten voor occasionele activiteiten, projecten, feestactiviteiten 
 bijdrage in het zwemonderricht (vervoer, huur zwembad, lesgevers) 

Bijdrage binnen de minder scherpe maximumfactuur van 440 EUR over de 6 schooljaren heen. 
 20 EUR per schooljaar voor de eendaagse uitstappen. 

(geeft een maximum van 120 EUR over de zes schooljaren) 
Bijdrage voor facultatieve uitgaven (niet opgenomen in de maximumfactuur)  

 10- beurtenkaart (0,50 EUR/beurt)     5 EUR 
jaarabonnement  (voordeeltarief)     65 EUR 

 nieuwjaarsbrieven       zie uitgever 
 mondiale acties, het staat vrij deze acties te steunen  --- 

 

Facturatie 
 

 De kosten van de scherpe en minder scherpe maximumfactuur van 90 EUR per kind per 
jaar  en 440 EUR voor de ganse schoolloopbaan worden als volgt aangerekend 
 

factuur december factuur Pasen factuur juni 
      30 EUR 30 EUR + 20 EUR**     30 EUR 
   

 De facultatieve kosten worden op de passende factuur in rekening gebracht. 
 

 De facturen worden verstuurd, geïnd en opgevolgd door het gemeentebestuur 
Wuustwezel (dienst financiën) 

 
* =   jaarabonnement gaat uit van 130 middagen. Er is hierop geen terugbetaling mogelijk. 
       wordt verrekend als volgt:  25 EUR (dec)  20 EUR (Pasen) 20 EUR (juni) 
** =  eenmalig jaarlijkse bijdrage aan de minder scherpe maximumfactuur voor de eendaagse 

  uitstappen 
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