Financiële fiche 1

Xaveriuscollege
Basisschool
Borgerhout

Financiële fiche.
4 de leerjaar
2018-2019

Ondergetekende, moeder/vader van ………………………………………………………………….Klas ……. Nr.: ……..
kiest voor het schooljaar 2018-2019

Duid aan wat verlangd wordt. Geen geld meegeven, de rekening volgt later.
De vermelde prijzen gelden voor het hele schooljaar.
Gelieve aan te duiden wat voor uw kind van toepassing is:
1) Ineten met eigen boterhammen
Middagverblijf met eigen boterhammen
€ 90,00 (4 dagen/week)
€ 22,50 (1 dag/week)
O maandag
O dinsdag O donderdag O vrijdag
aantal dagen per week:…….
2) Avondstudie en Natoezicht ( leerlingen worden pas NA de studie opgehaald op de speelplaats,
NIET in de klas tijdens de studie.)
Avondstudie
€ 85,00 (4 dagen/week)
€ 21,25 (1 dag/week)
Natoezicht
€ 75,00 (4 dagen/week)
€ 18,75 (1 dag/week)
 de korte avondstudie O maandag O dinsdag
O donderdag O vrijdag
( 15u50 - 16u10)
 de lange avondstudie O maandag O dinsdag
O donderdag O vrijdag
( 15u50 - 16u45)
 het natoezicht
O maandag O dinsdag
O donderdag O vrijdag
(tot ten laatste 17u30)
Telefoon werk en/of thuis: …………………………………….
GSM mama: ….…………….………………………...
GSM papa:..…………………………….
Verplicht in te vullen !
Hij/ Zij O mag zelf naar huis vertrekken om………………u
Hij/Zij O wordt opgehaald om………………u
3) Fietsenloods :

JA / NEEN

4) Jeugdtijdschriften (vrijblijvend):
O National Geographic Junior : (€ 36,95 jaarabonnement = 12 tijdschriften, niet opzegbaar !)
5) Enkel voor gescheiden ouders;
De schoolrekening komt op naam van :

O Papa

O Mama
Handtekening ouders

………………………………..
-Wie toevallig blijft ineten, verwittigt de klasleerkracht. De kosten (€ 0,50) komen op de
schoolrekening.
-Veranderingen aan de inschrijvingen voor ineten en studie/natoezicht en clubs moeten doorgegeven
worden via het schoolagenda. Bij uit- en inschrijving wordt per maand afgerekend en pas vanaf het
bericht in het agenda van uw kind.
Dirk Dobbeleers
Directeur basisschool

z.o.z.
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Geachte ouders,
Hierbij geven we u een woordje uitleg bij de financiële fiche.
De fiche wordt ingevuld voor het hele schooljaar.
Indien u tijdens het schooljaar wijzigingen wil doorgeven betreffende het middagverblijf, avondstudie
of natoezicht dan volstaat het om dit in het schoolagenda te vermelden. De lopende maand wordt nog
aangerekend!
In de loop van schooljaar zal u minstens 4 schoolrekeningen ontvangen. (oktober/ december/maart of
april / juni.)
Rond februari /maart ontvangt u een fiscaal attest voor de studie en middagverblijf, indien uw kind
ingeschreven is uiteraard.
Op alle schoolrekeningen vindt u de eenmalige uitgaven terug zoals bijvoorbeeld: turngerief,
daguitstappen, vakantieboeken,…
De kosten voor de hieronder vermelde keuzemogelijkheden zullen over de verschillende
schoolrekeningen verspreid worden:
- Middageten
- Studie (korte studie = tot 16u10 OF lange studie = tot 16u45)
- Natoezicht (van 17u tot 17u30)
- Woensdagmiddagclubs
- Sneeuwschool 6de leerjaar
BELANGRIJK;
1) Vanaf het 3de studiejaar kunnen de leerlingen die in de studie blijven NIET vroeger opgehaald
worden in de klas. Alle leerlingen komen naar de speelplaats en worden daar opgewacht door de
ouder(s). Niemand gaat z’n kind voor het einde van de studie ophalen in de klas.
2) U kan studie /natoezicht/ineten opzeggen, maar elke begonnen maand moet u wel betalen. Ook
later inschrijven voor studie/natoezicht/ineten kan, dit zal ook aangerekend worden per maand
waarin uw kind start. In- of uitschrijven op een later tijdstip doet u via de agenda van uw kind. Bij
in- en uitschrijvingen wordt per maand afgerekend, vanaf het bericht in de agenda van uw kind.
Indien u vragen hebt, dan kan u steeds terecht bij de klasleerkracht of het secretariaat van de
basisschool (03.217.44.10 of secretariaat.ls@xaco.be)
Met vriendelijke groeten,
Dirk Dobbeleers
Directeur basisschool

