
 
 

 
 Keizer Karelstraat 12 
 9000 Gent 
 Tel. 09 225 05 93 
 Schoolbestuur: VZW Katholieke Scholen Regio Gent Centrum / Ond.nr.: 0416681712 

 
Gent, maandag 2 september 2020 

 
Beste, 
 
Hieronder vindt u een overzicht van uw bijdrage voor opvang, studie, maaltijden, … en de  
akkoordverklaring met ons schoolreglement (aangepast aan de actuele wetgeving). 
 
Gelieve alles in te vullen, aan te kruisen of te omcirkelen wat voor uw kind in de regel van toepassing is.  
Bedankt om deze brief terug te geven aan de klasleerkracht. 
Occasionele wijzigingen kunt u steeds meegeven via de agenda van uw kind. 
 
De bedragen staan ter informatie vermeld. Op het einde van elke maand maakt het secretariaat een 
factuur op. 
 
Hartelijk dank 
 

Tine Janssen 
Directie 
 

maaltijden – lunch - middagopvang 

Middagmaal: kleuters: € 2,50 / maaltijd lagere: € 3,50 / maaltijd 
 
Soep: kleuters: € 0,50 / maaltijd lagere: € 0,70 / maaltijd 
 

 maandag Dinsdag donderdag vrijdag 

middagmaal     

soep     

boterhammen     

 
Middagopvang: € 1,00 / middag 
 
Opgelet: wie over de middag naar huis gaat, kan pas terug binnen op school vanaf 12.55 uur. Kinderen die 
vroeger terug komen, zullen voor de middagopvang betalen. 
 

opvang en studie 

 
Voorschoolse opvang (7.30 uur - 8.00 uur): € 0,50 / dag  
Opvang op woensdagnamiddag: 12.15 uur - 17.00 uur: € 3,00 / uur  
Opgelet: er wordt niet per kwartier, maar per begonnen uur gerekend. 
Studie (ma-di-do):  
 16.00 uur - 16.30 uur: € 1,25 
 16.30 uur - 17.00 uur: + € 0,75 
Opvang na studie:  
 17.00 uur - 17.30 uur: + € 0,75 
 17.30 uur - 18.00 uur: + € 0,75  

 per dag dinsdag donderdag vrijdag 

15.30 uur - 16.30 uur € 1,25    



15.30 uur - 17.00 uur € 2,00    

15.30 uur - 17.30 uur € 2,75    

15.30 uur - 18.00 uur € 3,50    

 
 

 per dag maandag 

16.00 uur – 17.00 uur € 1,25  

16.00 uur - 17.30 uur € 2,00  

15.30 uur – 18.00 uur € 2,75  

 
Naschoolse sport: sportsnack: 1,5 euro per les (betaling per reeks)   
 
Opgelet: Indien u uw kind te laat afhaalt (na 18u/ op woensdag na 17u) wordt u 6 euro per begonnen 
kwartier aangerekend. 
 

L.O.-lessen 

Verplicht uniform gym (lager):  
T-shirt met logo (100% katoen) € 10,00 -----ja/neen 
Short (donkerblauw of zwart; driekwart bovenbeen: zelf aan te kopen) 
 
Zwemmen 
€ 1,00 per zwembeurt (bij ziekte/afwezigheid: enkel met doktersbriefje niet te betalen) uitgezonderd derde 
leerjaar (1 leerjaar op kosten van de school) 
 

einde schooldag: Hoe gaat uw kind naar huis? 

 
o Ik (of iemand anders nl. ……………………………………) haal mijn kind op meteen na school. 

 
o Ik (of iemand anders nl. …………………………  ………) haal mijn kind op in de opvang. 

 
o Mijn kind mag zelfstandig, te voet naar huis.   

 
o Mijn kind mag zelfstandig, met de bus (nummer ……, richting …………………..) naar huis.   

 
o Mijn kind mag zelfstandig, met de fiets naar huis.   

 
 
Naam van kind: ……………………………………………. Klas: …………………… 
Handtekening + naam ouder, 

 
 


