
   

Bijdrageregeling                               de VeSt                                    2016-2017 
  
Bij de inschrijving en het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een 
bijdrageregeling. Daarin staan de te verwachten onkosten. Hierin staat vermeld hoeveel 
de ouders het schooljaar ten hoogste moeten betalen. 
 
Observatie (1ste jaar) : 
 
Huur en onderhoud werkpakken   15 
Sportdagen  15 
Pedagogische uitstappen 40 
Kerstfeest 10 
Jaarlijkse meerdaagse extra-muros* in België 100 
  
 Jaarlijks:  € 180 
 
Opleidingsfase (2de /3de jaar) : 
 
Huur en onderhoud werkpakken 15 
Sportdagen / langlaufen 20 
Pedagogische uitstappen 40 
Kerstfeest 10 
Tweejaarlijkse meerdaagse extra-muros 2017-2018 (indicatief - spaarplan) 180 
         
 Schooljaar 2016-2017: € 85  
  
Kwalificatiefase (4de /5de jaar + ABO) : 
 
Huur en onderhoud werkpakken 15 
Sportdagen / langlaufen 20 
Pedagogische uitstappen 45 
Kerstfeest 10 
         
 Schooljaar 2016-2017: € 90 
 
Tijdens de praktijklessen zijn de leerlingen verplicht een werkpak te dragen. Dit kan gehuurd 
worden op school. De prijs bedraagt 15 euro voor een volledig schooljaar voor de huur van  
2 werkpakken. Voor de opleidingen OBS/HL/SD/LA en TA is het wassen en herstellen van de 
werkpakken inbegrepen in de prijs. 
De leerling mag zelf ook een werkpak aankopen, maar dan moet er gelet worden op de vorm 
en de kleur van de werkpakken van die opleiding ! 

*Extramuros: activiteiten die buiten de school plaatsvinden (bosklassen, zeeklassen, 
buitenlandse reizen, …). Zakgeld niet inbegrepen en is niet verplicht!  
Op vrijwillige basis kan u hiervoor via de school een annuleringsverzekering afsluiten. 

Voor deze activiteiten wordt er via een spaarplan het nodige bedrag opgehaald. De bedragen 
worden steeds in de agenda genoteerd op een overzicht zodanig dat men het gespaarde 
bedrag steeds kan volgen. 

Zonder uitdrukkelijk, schriftelijk tegenbericht van de ouders, veronderstelt de school dat er 
mag deelgenomen worden aan de activiteiten. Bij niet-deelname aan de activiteiten wegens 
ziekte of ongeval wordt het gespaarde bedrag na de activiteit teruggestort (uitz. Meerdaagse 
extra-murosactiviteit). 
 
Aankoop nieuwe schoolagenda: € 10. 


