
                   Sint-Truiden, juni 2020 

Beste ouder(s), 

In bijlage bezorgen we jullie de uitgebreide verantwoording voor het project openluchtklassen. Wij willen u er op 
wijzen dat het zeer belangrijk is dat u deze informaEe goed doorneemt eer u de onderstaande strook invult. 
Wij als school verbinden ons ertoe om de openluchtklassen tot in de puntjes voor te bereiden.  Wij stellen ook 
duidelijk dat als een kind omwille van financiële redenen niet mee kan, wij – op een discrete wijze – zullen zorgen 
voor een regeling. 

Ook onze ouderraad ondersteunt dit project. Wij rekenen er op dat alle kinderen kunnen meegaan. Enkel als er 
verantwoorde medische of emoEonele redenen zijn kan daar van afgeweken worden.  
Kinderen die niet kunnen/mogen meegaan moeten Ejdens deze periode op school aanwezig zijn. 
Mogen wij daarom vragen om onderstaande strook ingevuld mee te geven aan uw zoon of dochter. Wij zijn er zeker 
van dat het organiseren van deze zeeklassen een boeiende en onvergetelijke belevenis zal zijn. 

Financiering van de openluchtklassen. 
Door het invoeren van o.a. de maximumfactuur voor extra-muros acEviteiten is de kostprijs die scholen voor 
openluchtklassen mogen aanrekenen, vanaf volgend schooljaar, vastgelegd op € 445 voor de ganse periode van de 
lagere school. Dit bedrag wordt jaarlijks aan de welzijnsindex van de maand maart aangepast. 

Wat kosten onze zeeklassen? 
Onze zeeklassen kosten €230. In dit bedrag zijn het vervoer, de overnachEngen, de maalEjden, alle acEviteiten, de 
gids, de tussendoortjes en de werkbundels inbegrepen. 

Hoe kan ik betalen? 
Je kan op twee manieren betalen: 

1. Het totale bedrag  in drie aparte, gespreide schijven 
2. Het totale bedrag in één keer 

Mogen wij vragen om het gewenste spaarsysteem op het tweede strookje aan te duiden. 

Omdat wij onze aanvraag willen indienen en Ejdig met de voorbereidingen willen starten vragen wij u in deze brief of 
u uw kind de toelaEng geeX om aan deze acEviteit deel te nemen. Gelieve dus onderstaande strookjes voor 
maandag 15 juni 2020 aan de klasleerkracht te bezorgen. 

Met vriendelijke groeten, 
DirecEe en leerkrachten zesde leerjaar 
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

①     Deel 1 en 2 bezorgen aan de juf of meester 

Deelname formulier zeeklassen schooljaar 2020-2021. 

Naam: ....................................................................................................................................... 

Vader/moeder van ..................................................................................... klas ........................ 

□ gaat akkoord met het inrichten van zeeklassen in het schooljaar 2020-2021 en schrijX zijn/haar zoon/dochter 

in voor deelname 

□ schrijX zijn/haar zoon/dochter niet in voor deelname. De redenen daarvoor zijn de volgende: 

       ...................................................................................................................................................... 

Handtekening 
……………………. 



②   Afgeven aan de juf of meester 

Keuzeformulier betalingssysteem zeeklassen schooljaar 2020-2021.  
                             
Naam: .................................................................................................................................. 

Vader/moeder van .......................................................................................... Klas: ........... 

kiest voor het volgende betalingssysteem: 

□ ik betaal het bedrag van € 230 in drie schijven van € 75 - €75 - €80.  
       De betaalperiodes zijn: voor eind juni 2020, voor 15 augustus 2020 en ten laatste 15 september 2020. 

         
     Kiest u om in schijven te betalen, dan ontvangt u voor elke schijf een apart overschrijvingsformulier.  

□ ik betaal het volledige bedrag van € 230 ten laatste op 15 september 2020. 
      
     Kiest u voor de volledige betaling, dan ontvangt u in de loop van de volgende weken een  
     overschrijvingsformulier.  

Handtekening 

………………………………………………………………………………… 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dit deel zelf bewaren! 

Keuzeformulier betalingssysteem zeeklassen schooljaar 2020-2021.  
                             
Naam: .................................................................................................................................. 

Vader/moeder van .......................................................................................... Klas: ........... 

kiest voor het volgende betalingssysteem: 

□ ik betaal het bedrag van € 230 in drie schijven van € 75 - €75 - €80.  
       De betaalperiodes zijn: voor eind juni 2020, voor 15 augustus 2020 en ten laatste 15 september 2020. 

         
     Kiest u om in schijven te betalen, dan ontvangt u voor elke schijf een apart overschrijvingsformulier.  

□ ik betaal het volledige bedrag van € 230 ten laatste op 15 september 2020. 
      
     Kiest u voor de volledige betaling, dan ontvangt u in de loop van de volgende weken een  
     overschrijvingsformulier.  

Handtekening 

………………………………………………………………………………… 


