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Bijdrageregeling Schooljaar 2022-2023 

Voorschot en waarborg 

 Bij de inschrijving wordt een voorschot (€325,-) en een waarborg (€275,-) gevraagd.    

Dit gebeurt door storting van €600,- vóór 1/09/2022 op rekening BE03 7387 0342 1184 

met vermelding “inschrijving” + naam van de leerling. 

 

 Terugbetaling van deze €600,- gebeurt op het einde van het schooljaar of na 

uitschrijving in de loop van het schooljaar. Eventueel zullen nog openstaande kosten 

hiermee worden verrekend. 

Internaat 

 Gespreide betaling over 10 maanden met domiciliëring  

o Betaaldag van domiciliëring op de 10e (of de eerstvolgende bankwerkdag) van de 

daaropvolgende maand 

o Communicatie van de factuur via e-mail enkele dagen vooraf 

 Voorschot (€ 325,-) + waarborg (€ 275,-) bij inschrijving = €600,- in totaal (via 

overschrijving) 

 Eindafrekening schooljaar (juni) : kosten derde trimester, waarborg, voorschot, enz… 

 Samenstelling internaatkosten: 

o Internaatgeld overeenkomstig onderstaande tabel 

INTERNAATGELD SCHOOLJAAR 2022-2023 

Kinderen ten laste v/h gezin 1  - 2 3 4 >=5 ... 

Maandelijks bedrag T1 (sept/okt/nov/dec) 

Maandelijks bedrag T2 (jan/feb/maa) 

Maandelijks bedrag T3 (apr/mei/jun) 

€330,- 

€345,- 

€265,- 

€325,- 

€340,- 

€260,- 

€320,- 

€335,- 

€255,- 

€315,- 

€330,- 

€250,- 

TOTAAL op jaarbasis (+€50,-) € 3.150,- €3.100,- €3.050,- €3.000,- 

 

o Busverbinding tussen Gent Sint-Pieters en de school: engagement op jaarbasis; 

kostprijs = €75,- per maand  

o Administratieve kosten: € 10,- per schooljaar (factuur november) 

o Forfaitaire bijdrage breuk eetzaal: € 2,- per trimester (facturen september, 

januari en april) 

o Bijdrage ophalen papier/restafval/PMD/glas :  € 6,- per trimester (facturen 

september, januari en april) 

o Verplaatsingen en buitenschoolse activiteiten: aan kostprijs (bus en activiteit) 

o Schade: afhankelijk van de kosten verbonden aan de herstelling 
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School 

 Gespreide betaling over 10 maanden met domiciliëring 

o Betaaldag van domiciliëring op de 10e (of de eerstvolgende bankwerkdag) van de 

daaropvolgende maand 

o Communicatie van de factuur via e-mail enkele dagen vooraf 

 Huur pen device: voorlopige richtprijs €80,- à €100,- op jaarbasis 

 Boekenlijsten: 

o De boeken kunnen worden besteld via de webshop www.studieshop.be vanaf 

1/07/2022. 

o Richtprijzen zijn: 3 tot 6ASO (€400,- à €500,-); 3 tot 6TSO (€350,- à €400,-); 

3 tot 4BSO (€100,- à €200,-) 

o Boeken kunnen ook 2de hands aangekocht, verkocht of gehuurd worden via 

dezelfde site. 

 Sportstages: 

o Watersportstage 3e jaar (2e week sept. 2022) 

o Survival in Ardèche 4de jaar (2e week sept. 2022) : richtprijs €500,- 

o Stage sportoptie (3de week okt. 2022): richtprijs tussen €200,- tot €300,- 

o Skistage voor 5de en 6de jaar  (1e week feb. 2023): richtprijs €850,-  

 Sportopties: 

o De prijzen zijn richtprijzen op basis van het vorige schooljaar. 

o Eventuele aanpassingen omwille van het aantal deelnemers zullen op voorhand 

worden gecommuniceerd. 

o De prijzen zijn voor een volledig schooljaar.  

In het geval van een korter schooljaar (door latere inschrijving of vervroegd 

vertrek) zullen de prijzen worden aangepast pro rata van het aantal maanden 

aanwezigheid. 

Dans 

(= sinds 2020) 

gratis 

Fitness  

(= sinds 2021) 

€700,- per schooljaar (incl. €400,- abonnement De Kaai) 

Spreiding:  

 T1 (factuur september): €500,- (abonnement + 1/3 vervoer/begeleiding) 

 T2 (factuur januari): €100- 

 T3 (factuur april): €100,- 

Golf  

(+25% sinds 

2021) 

€1.200,- per schooljaar (+ €350,- indien geen lid van Waregem Golf) 

Mogelijkheid tot 2u extra training wekelijks op woensdagnamiddag = €400,- per 

schooljaar 

Spreiding:  

 T1 (factuur september): €500,- 

 T1 (factuur oktober): €350,- indien geen lid in Waregem + €400,- woensdagtraining 

 T2 (factuur januari): €400,- 

 T3 (factuur april): €300,- 
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Hockey  

(= sinds 2021) 

€650,- per schooljaar (+ €350,- indien geen lid van Waregem Hockey) 

Spreiding: 

 T1 (factuur september): €250,- 

 T1 (factuur oktober): €350,- indien geen lid van Waregem Hockey 

 T2 (factuur januari): €200,-  

 T3 (factuur april): €200,- 

Judo  

(= sinds 2013) 

€200,- per schooljaar 

Eenmalig aangerekend met factuur september 

Paardrijden (= 

sinds 2021) 

€1.500,- per schooljaar 

Mogelijkheid tot 2u extra training op woensdagnamiddag = €350,- per schooljaar 

Stalling en eventuele huur van een paard worden geregeld met de uitbater van manège 

Vincent Maertens (Tielt) 

Spreiding: 

 Maandelijkse factuur (september t.e.m. juni): €150,- 

 T1 (factuur oktober): €125,- voor vervoer op woensdagnamiddag 

Tennis 

(= sinds 2021) 

€650,- per schooljaar 

Mogelijkheid tot 1u extra training op woensdagnamiddag = €400,- per schooljaar 

Spreiding: 

 T1 (factuur september): €250,- 

 T1 (factuur oktober): €450,- voor training op woensdagnamiddag 

 T2 (factuur januari): €200,-  

 T3 (factuur april): €200,- 

Voetbal 

(= sinds 2021) 

€200,- per schooljaar (incl. wekelijks wassen kledij)  

Eenmalig aangerekend met factuur september 

Volleybal 

(= sinds 2015) 

€200,- per schooljaar 

Eenmalig aangerekend met factuur september 

Wielrennen 

(= sinds 2015) 

€900,- per schooljaar (incl. 3u extra training op woensdagnamiddag) 

Spreiding: 

 T1 (factuur september): €360,- 

 T2 (factuur januari): €270,-  

 T3 (factuur april): €270,- 

Voor deelnemers op woensdagnamiddag die niet tot de optie behoren zal maandelijks 

€45,- worden aangerekend. 

Zwemmen 

(= sinds 2019) 

€200,- per schooljaar 

Eenmalig aangerekend met factuur september 
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 Andere schoolkosten: 

o Eénmalige algemene kosten op jaarbasis: €100,50;  

Eenmalig aangerekend met factuur november. 

Samenstelling: 

- Forfaitaire bijdrage EHBO/apotheek: €5,- 

- Copyright (Reprobel): €4,- 

- Huur lockers kleedkamer & klassengebouw: €20,-  

- Bijdrage huur sportcentrum: €50,- per schooljaar 

- Administratieve kosten: € 10,- per schooljaar 

- Cursusblok & klemmapjes: €6,50 

- Schoolagenda: €4,-  

- Waarborg zwemkaart: €5,- (wordt teruggestort bij indienen zwemkaart) 

 

o Facultatieve kosten, aangerekend met de eerstvolgende schoolfactuur; 

- Medische zorgen (dokter/apotheek/tandarts): aan kostprijs  

- Drukwerk (klassenonkosten): €0,05 per blz  

- Drukwerk (individueel op vraag van leerling): €0,12 per blz ZW & €0,25 per blz 

KLEUR  

- Schoolfotografie: aan kostprijs (facultatief, factuur oktober) 

- Verlies sleutel locker kleedkamer: €28,- 

- Vervanging slot locker kleedkamer: € 45,- 

- Verlies sleutel locker klassengebouw: €10,- 

- Verplaatsingen en daguitstappen: aan kostprijs  

- Veroorzaakte schade: op basis van factuur herstelling 

 

 Aankoop uniforme kledij:   

o De uniforme kledij kan worden besteld via de webshop https://sportschool-

meulebeke.teamswear.be/clubshop 

 

o Pasmaten zijn op school aanwezig vanaf 1/07/2022. 

De bestelling wordt op school geleverd.  

 

o De betaling van het uniform gebeurt op het ogenblik van bestelling rechtstreeks bij de 

online leverancier. 

 

o Uniforme kledij is onder te verdelen in 3 categorieën: 

- Verplicht uniform voor dagelijks gebruik 

- Optioneel uniform 

- Uniform per sportoptie 

 

o Bestellingen vóór 15 juli zullen vóór 1 september worden geleverd. 

 

o Bestellingen na 15 juli zullen zo snel als mogelijk worden geleverd. 

Leveringstermijn van het uniform wordt geschat op 3 weken na bestelling en betaling. 

Afwijkingen hierop zullen worden gecommuniceerd. 
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