
Ouders krijgen 5 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die rekening op 

tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending. 

Sinds schooljaar 2011-2012 is onze school gestart met een proefperiode rond het werken 

met facturen. Dit experiment is positief geëvalueerd en wordt ook volgend schooljaar 

verder gezet. Ouders krijgen 5 maal per schooljaar een rekening. We verwachten dat die 

rekening op tijd en volledig wordt betaald.   

Hoe kan u betalen ?                                                                                                      

Via deze voorgedrukte overschrijving en de bijhorende gestructureerde mededeling.       

Het afschriftje van uw overschrijving zal dan uw betalingsbewijs zijn.   

Ouders die graag de rekeningen cash willen betalen, kunnen dit nog steeds. Hierbij 

maken we de afspraak dat het verschuldigde bedrag wordt betaald ENKEL door de ouders 

aan het secretariaat. Na het cash betalen van de factuur ontvangen deze ouders een 

betalingsbewijs.  

Welke kosten worden er gefactureerd ? De gemaakte schoolkosten (uitstappen en 

sportdagen) die vallen onder de maximumfactuur en de niet-schoolse kosten (voor-, 

middag- en naopvang, eventuele abonnementen, … ) zullen op de factuur staan.  

Welke kosten worden er niet gefactureerd ?Badmutsen, turn T-shirts en fluohoezen 

worden direct betaald aan het secretariaat.  

In onze huidige maatschappij zijn overschrijvingen en facturen niet meer weg te denken. 

Regelmatig krijgen we van ouders de vraag om de schoolkosten te facturen. Het 

meegeven van cash geld via kinderen houdt steeds een risico in. In sommige gevallen 

kunnen de bedragen ook oplopen. We moeten als school een sluitende boekhouding 

kunnen voorleggen. Uiteraard zullen wij onze visie rond de schoolkosten niet wijzigen: 

Het schoolteam zal steeds de vraag blijven stellen of de gevraagde kosten wel echt nodig 

zijn.  Als we onder de door de overheid vooropgestelde maximumbedragen kunnen 

blijven, zullen we dit ook doen.                                                   

Bij betalingsproblemen blijven we samen zoeken naar mogelijke oplossingen.  

Indien er nog vragen zijn rond de betalingen kan u steeds onderstaande strook invullen 

en dit  via de agenda of de klaspostbus van de kleuterschool aan ons bezorgen. Zo 

kunnen we op een snelle en persoonlijke manier antwoorden op de gestelde vragen. 

Indien u wenst, kan u ook even binnenspringen bij het zorgteam of de directie. 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 

rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 

splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen 

we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald 

is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de 

afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

Wij hopen dat u begrip kan opbrengen voor de nieuwe afspraak en rekenen alvast op 

jullie vlotte medewerking. 

 

 



KORTE SAMENVATTING: 

 

 Bij betaling met de onderschrijving steeds de GESTRUCTUREERDE MEDEDELING 

vermelden. 

 Cash betalen kan nog steeds via het secretariaat. 

 Aarzel niet om bij vragen de directie, zorgteam en/of juf Mich te contacteren.  

 

- Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 

opnemen met de directie.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over 

een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder 

dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, 

zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in 

overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het 

versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we 

maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

-  Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.  

SLAAPKLAS: het gebruik van deze service is gratis. Aan de ouders wordt gevraagd om , 

indien uw kind dit nodig heeft, luiers mee te geven. De school voorziet steeds een aantal 

reserve-luiers voor noodgevallen. Indien we merken dat er misbruik gemaakt wordt, zal 

de kost van de gebruikte luiers aangerekend op de tweemaandelijkse factuur.    

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 

rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 

splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen 

we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald 

is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de 

afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder 

dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, 

zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in 

overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het 

versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we 

maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

-  Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.  

 


