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1. Welkom

Beste ouders,

Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van je kind op onze school een beroep doet.
Directie en leerkrachten zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die je kind nodig
heeft om zich evenwichtig te ontplooien.
Wij hopen goed met je te kunnen samenwerken en willen je nu reeds danken voor het vertrouwen dat je
in onze school stelt.
Als ouders draag je de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van je kinderen.
Wij hopen dan ook dat je je kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de
afspraken ervan na te leven.
Als school willen we ons volledig inzetten voor je kind. Terecht verwacht je van ons degelijk onderwijs,
een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.

Dag kleutertje,
Hartelijk welkom!

Dag leerling,
Hartelijk welkom!

Jullie zullen een leerrijke en fijne tijd beleven in onze school.
Alle juffen en meesters zullen hun uiterste best doen
En we rekenen er uiteraard ook op dat jullie een steentje bijdragen.
Indien je vragen of problemen hebt,
Kan je steeds bij hen of de directie terecht.

2. Schoolvisie
Als katholieke dialoogschool werken we SAMEN aan onze Sint-Amelbergaschool,
‘een warm nest ‘ in onze gemeente Temse.
Dit doen we met een groot hart voor elk kind,
waar binnen de draagkracht van onze school :







 diversiteit een rijkdom is
 respectvol voor wat eigen maar ook anders is
 er plaats is om jezelf te zijn
er groot geloof is in de groei en ontwikkelkansen van elk kind
 de talenten volop kansen krijgen

 kwaliteitsvol gewerkt wordt
 aandacht is voor exploreren en experimenteren
 op ‘maat’ gewerkt wordt waar nodig en mogelijk
 groene ruimte kansen tot veel beweging biedt
we niet alleen werken aan kennis-verwerven maar ook vaardigheden en
competenties ontwikkelen

we in wederzijds vertrouwen en respect in dialoog gaan met de ouders als
opvoedingspartners



 structuur en afspraken nakomen belangrijk zijn
professionalisering van ons team veel aandacht krijgt

Met veel enthousiasme en engagement willen we onze kinderen zo goed mogelijk
begeleiden. opdat ze kunnen bijdragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en
duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen.

3. Info van de kleuterschool

Tik Tak Tok, Tik Tak Tok,
Mama, papa, kijk eens op de klok.
Kom, stap in de auto of op de fiets.
Te laat komen vind ik echt maar niets.

De klas begint met een gebedje of een
lied.
Het kaarsje vergeet ik niet.
Ben ik blij, bedroefd of heb ik spijt.
Jezus blijft mijn vriend voor altijd!

Dankjewel en alsjeblief.
Ik ben beleefd en lief.
Ruzie vind ik niet fijn,
Ik wil met iedereen vriendje zijn!

Ik ben zo fier!
Want TA-DA, zie hier…
Mijn broekje is niet nat,
Zelfs niet één enkele spat.
Ik ben mama’s klein sprotje,
Maar ik ga wel helemaal alleen
Op mijn POTJE!!

Enkele tips voor mama en papa
Brengen
Afhalen
Zindelijkheid
Reservekledij
Eten en drinken
Gesprekje

4. Info van de lagere school
De 20 gouden regels van het SAS
1. Ik bouw mee aan een warm nest.
2. Ik maak stipt mijn huistaken en leer mijn lessen zoals het hoort.
3. Ik zorg ervoor dat mijn lessenaar en boekentas steeds zo goed mogelijk in orde zijn.
4. Ik help iedereen waar ik kan en heb oog voor de zwakkeren.
5. Ik doe mijn best om een actieve leerling te zijn.
6. Ik draag zorg voor al mijn schoolmateriaal, boeken en schriften.
7. Ik gedraag mij milieubewust.
8. Ik ben beleefd, respectvol en vriendelijk tegenover iedereen.
Ook bij uitstappen hou ik me hieraan.
9. Ik draag mijn steentje bij om de school netjes en ordelijk te houden.
10. Ik let overal op mijn veiligheid en die van anderen.
11. We begroeten elkaar bij het binnenkomen van de school. Iedereen heeft een voornaam. Gebruik
die ook!
12. Wat ik zelf niet leuk vind, doe ik ook niet bij een ander kind.
13. Ik ben heel voorzichtig met de spullen van iemand anders.
14. Iemand uitlachen is niet fijn. Dat doe ik niet!
15. Als ik kwaad word, zeg ik tegen de ander wat ik niet leuk vind zonder te slaan, schoppen of
schelden.
16. Scheldwoorden passen niet op onze school.
17. Ik luister naar wat andere kinderen mij vertellen.
18. Iedereen mag met mij meespelen!
19. Als iemand mij pest, vertel ik het aan de juf of de meester.
20. Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen.
Na het uitpraten kunnen we ook weer vergeven en vergeten.

Goede afspraken maken goede vrienden
Goede afspraken maken goede vrienden, daarom zijn er ook op schoolniveau een paar heldere afspraken
gemaakt.
 Opvoedingsrapport in de lagere school
 STOP-symbooltjes in kleuter- en lagere school
 Het Raketprogramma dat start in de 3de kleuterklas.
 Belonen:
positief gedrag wordt zoveel mogelijk beloond op onze school. De focus ligt op wat goed gaat. Wie
werkt aan een positieve opstelling tegenover de leerlingen, krijgt respect en bevordert het
werkklimaat in de klas.

 Straffen:
Binnen hun opvoedende taak is het de opdracht van de leerkrachten om duidelijke grenzen te
stellen en deze ook consequent te bewaken. Leerlingen die de grenzen overschrijden worden
aangemoedigd hun gedrag te veranderen en aan te passen.
Dit gebeurt met:
-TIME - OUT
- GEDRAGSKAART: gele of rode kaart (zoals in het voetbal):
1. Verwittiging
2. Eerste gele kaart -> met een sanctie (in overleg met leerkracht en directie).
3. Tweede gele kaart -> met een sanctie (in overleg met leerkracht en directie).
4. Rode kaart -> sanctie bestaat uit het niet mogen deelnemen aan uitstappen,
openluchtklassen,… Indien deze rode kaart werd gegeven n.a.v. incidenten tijdens de
middagpauze, zal deze leerling geweigerd worden om op school te blijven eten.

GSM gebruik
Wij vragen aan alle ouders om met jullie kinderen in gesprek te gaan en goede afspraken te maken i.v.m.
het gsm-gebruik. Gelieve ook toezicht te houden op de berichten in Whatsapp, messenger, enz…
Voor info : www.medianest.be of mediawijsheid.nl/ouders
Gsm, smartphone en smartwatch worden op onze school niet toegelaten!
Wij danken u voor uw begrip en bereidwillige medewerking!

5. PRAKTISCHE INFORMATIE
5.1. UURREGELING
De lessen worden gegeven gedurende de vijf werkdagen, behalve op woensdagnamiddag.
Tijdens de voormiddag is er les van 8.30 uur tot 11.40 uur (uitgezonderd op woensdag, dan eindigen de
lessen om 12.05 uur).
Tijdens de namiddag is dit van 13.05 uur tot 15.25 uur.
Wij verwachten ook onze kleuters op tijd op school.

5.2. OPVANG
De leerlingen zijn welkom vanaf 8.15 uur ’s morgens en vanaf 12.50 uur ’s
middags welkom op de speelplaats. Dan is er toezicht.
Stuur daarom uw kinderen niet te vroeg naar school, de kans bestaat erin dat ze op straat blijven
rondhangen en dat is niet zonder gevaar.
Wie vroeger dan 8.15 uur naar school komt, wordt doorverwezen naar de gemeentelijke buitenschoolse
opvangdienst “De Woonboot”.
De administratie van de buitenschoolse kinderopvang De Woonboot is gevestigd op het Administratief
Centrum De Zaat, Frans Boelplein 1 te Temse. Hier kan u terecht voor inschrijvingen, betalingen, fiscale
attesten en alle andere administratieve zaken.

5.3. MIDDAG – BLIJVEN ETEN
Kinderen die ’s middags op school blijven eten brengen hun lunchpakket mee. Enkel water is toegelaten als
drank.
Om de afvalberg te beperken vragen wij om een herbruikbare drinkbus te gebruiken. Frisdranken zijn niet
toegelaten op school. Er is ook steeds gratis water verkrijgbaar.
Boterhammen worden verpakt in een brooddoos. Aluminiumfolie of plastiekfolie is niet toegelaten.
Elke schooldag kunnen de leerlingen verse soep verkrijgen.
Hiervoor betaal je 10 euro voor een soepkaart van 10 beurten.
Bij de kleuters wordt het soepverbruik per keer afgerekend via de schoolrekening.
Om het toezicht over de middag te kunnen organiseren, vragen we aan iedereen een vergoeding van 1
euro per dag (maandelijks af te rekenen via de schoolrekening).

5.4. SNOEP – TRAKTATIES
Op school wordt niet gesnoept!
We drinken enkel water. Er zijn ook drinkfonteintjes op school.
We eten elke dag fruit. Op woensdag mag een koek (zonder chocolade)
Als uw kind jarig is…Uw kind wordt die dag op passende wijze in de klas gevierd maar de traktaties houden
we graag sober.
Een zelfgebakken of een eenvoudige cake (zonder chocolade) is toegelaten, maar zeker geen verplichting.
Fruit om te verdelen is ook een gezond alternatief!

Individuele pakjes kunnen wij NIET verdelen. Chips, donuts en snoep zijn verboden! Gelieve deze dan ook niet
mee te geven met de jarige.

5.5. RIJEN
Kleuters
Alle kleuters worden door een volwassene of broer/zus ouder dan 12 jaar afgehaald op school.
Wij vinden het onverantwoord om kleuters met een broer/zus van de lagere school mee naar huis te
laten gaan.
Peuters en 1ste kleuterklas Kinderen worden afgehaald aan de inkomdeur van het kleutergebouw.
Gelieve achter de, op de grond geschilderde zon, te wachten. Zo hebben de
juffen een beter overzicht en kunnen de kindjes rustig naar buiten komen.
de
de
2 en 3 kleuterklas
Kinderen komen in de rij staan onder het afdak. Ouders kunnen hen na een
seintje aan de juf daar afhalen.

Lagere school
De leerlingen van de lagere school die niet worden afgehaald of die niet naar de naschoolse opvang gaan,
worden door de leerkrachten een eind naar huis begeleid.

Er bestaan 3 mogelijkheden
1. De rij naar de markt wordt begeleid tot aan de hoek Akkerstraat – Kamiel Wautersstraat.
2. De rij naar de verkeerslichten wordt opgedeeld in twee delen:
- Begeleiding tot Akkerstraat – Pastoor Boelstraat
- Begeleiding tot Akkerstraat - Kouterstraat
3. De rij naar de Scheldestraat wordt begeleid tot aan de hoek met de Boodtstraat.
De parking van de school ter hoogte van de Scheldestraat is voorbehouden aan diegenen die een
kleuter komen brengen of afhalen. Ze is jammer genoeg te klein voor iedereen. Gelieve achterwaarts te
parkeren in de voorbehouden vakken, dat is veiliger voor onze kinderen.
Nota in verband met het fietsen
 Wij doen een oproep aan alle ouders om regelmatig de fietsen te willen controleren. (banden – remmen
– reflectoren – bel)
 Iedereen stapt aan de schoolpoort af. Om veiligheidsredenen is het verboden op de speelplaats te
fietsen.
 Wie dicht bij de school woont, komt veiliger te voet naar school en laat de fiets best thuis.

5.6. AFWEZIGHEDEN (voor leerplichtige leerlingen)
Afwezigheden op school worden tijdig gemeld.
Algemeen kunnen volgende richtlijnen gevolgd worden:
 Bij gewoon schoolverlet wegens ziekte (maximum 3 dagen) is een door de ouders of voogd
ondertekende verklaring voldoende.
Opgelet, als je kind ziek is van vrijdag tot en met maandag, zijn dat 4 dagen, het weekend telt ook
mee.
Dit kan maximum vier keer per schooljaar.
 In geval van langere afwezigheid of na 4 door de ouders ondertekende verklaringen is steeds een
medisch attest vereist.
 Bij 5 halve dagen onwettige afwezigheid wordt er een dossier opgemaakt door het CLB.
Is het echt nodig dat uw kind de school eens vroeger moet verlaten, verwittig dan eerst de directie
vooraleer naar de klas te gaan.

5.7. L.O. en ZWEMMEN (lagere school)
LO
De turnlessen in onze school worden verzorgd door een eigen turnleerkracht. Tijdens de turnlessen dragen
de leerlingen speciale turnkledij die op school kan worden aangeschaft.
Witte turnpantoffels kunnen door de ouders zelf aangekocht worden.
Deze turnkledij wordt steeds bijgehouden in een turnzak die speciaal voor onze school werd ontworpen.
Deze turnzak wordt aan iedere leerling gratis overhandigd bij inschrijving. Wel vragen we om deze turnzak
met de meeste zorg te bewaren.
Gelieve ook de naam van uw kind op het truitje, broekje, turnpantoffels en turnzak aan te brengen.
Het is handig om wat elastiekjes in de turnzak te steken om lange haren te binden voor de turnles en ook een
paar reserve-sokjes. Als u kind geen sokken aanheeft of te dikke sokken is dit niet comfortabel in de
turnpantoffels.

Zwemmen
Onze leerlingen gaan zwemmen in het Vita-Scheldebad in Temse en gaan te voet naar het zwembad.
Zwemmen is een verplichte activiteit en dus is er een doktersbriefje nodig als u kind niet mag
deelnemen aan deze activiteit.
De kinderen brengen een zwemzak mee met een badpak of zwembroek
(geen
zwemshort) en 2 handdoeken. Een badmuts kan worden aangekocht in
het zwembad. Er
wordt met kleurencodes gewerkt om de veiligheid van de kinderen te
waarborgen.

De prijs van een zwembeurt bedraagt 1,35 euro.
De zwemrekening wordt betaald via de schoolrekening.
Eénmaal per jaar kunnen er brevetten behaald worden.

5.8. ZORGLESTIJDEN
De zorglestijden worden vooral klasintern ingezet ter ondersteuning om alle kinderen optimale
ontwikkelingskansen te bieden, zowel voor de sterkeren kinderen als voor de kinderen die het moeilijker
hebben.

5.9. RAPPORTEN (lagere school)
Uw kind krijgt regelmatig een rapport mee naar huis.
Volg aandachtig de resultaten van uw kind, moedig het aan, wijs het ook op eventuele tekorten,
bespreek indien nodig sommige onvoldoenden met de leerkracht ter gelegenheid van een contact.

5.10. LEERLINGENPARLEMENT
In september worden er vertegenwoordigers gekozen uit elke klas van het vierde, vijfde en zesde
leerjaar.
Zij kaarten elke maand onderwerpen aan die alle leerlingen kunnen aanbrengen en bespreken dit met de
directie.
De vertegenwoordigers brengen nadien verslag uit in hun eigen klas en in de klassen van het eerste,
tweede en derde leerjaar.

5.11. SCHOOLGERIEF
De school zorgt voor het nodige materiaal om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te bereiken.
Uiteraard mag de leerling ook nog eigen materiaal gebruiken.
Bij beschadiging of verlies van het schoolmateriaal of schoolmeubilair zal een vergoeding aangerekend
worden.

5.12. TIJDSCHRIFTEN
De leerlingen kunnen zich op school laten abonneren op jeugdtijdschriften.
Deze lectuur is geheel vrijblijvend.
Doremini
Doremix
Doremi
Zonnekind
Zonnestraal
Zonneland

1ste kleuterklas
2de kleuterklas
3de kleuterklas
1ste graad
2de graad
3de graad

Aanvullende lectuur :
Leesknuffel
Robbe en Bas
Leeskriebel
Vlaamse filmpjes

kleuters
2de leerjaar
3de + 4de leerjaar
5de + 6de leerjaar

Prijzen zie bijdragelijst

5.13. SCHOOLVERZEKERING
De leerlingen zijn voor wat betreft lichamelijke letsels verzekerd voor ongevallen die zich voordoen op
school en op weg van en naar de school (kortste en/of veiligste weg die de leerling volgt).
Er wordt wel gevraagd in geval van een ongeval de directie onmiddellijk te verwittigen en zo spoedig
mogelijk een ongevalsformulier in te vullen.
In verband met burgerlijke aansprakelijkheid adviseren we de ouders zeker om een familiale verzekering
af te sluiten.

6. KLASSEN EN PERSONEEL
Directie

mevr Caroline Beldé en mevr Ingeborg Boel

Secretariaat mevr Linda De Ben
mevr Katrijn De Gendt
1KOA
1KOB
1KOC
1KOD
2KOA
2KOB
3KOA
3KOB
Kinderverz.
Turnlkr.

Zorgco
Zorg-lkr

1LOA
1LOB
2LOA
2LOB
3LOA
3LOB
4LOA
4LOB
5LOA
5LOB
6LOA
6LOB
Zorgco
Zorg-lkr.
ICT-lkr
Turnlkr.
Onderhoud

juf Sabien De Caestecker en juf Tine Van Duyse
juf Els Brys en Marie Melis
juf Isabelle Rousseau
juf Kirsten Van Moeseke en juf Tine Van Duyse
juf Sophie Loir en juf Katrijn Brys
juf Riet Moonen en juf Katrijn Brys
juf An De Kimpe en juf Marie Melis
juf Veerle Verhulst en juf Marie Melis
juf Inge Van Holderbeke
mr Jeroen Verheyen
mr Nic Manders
juf Sofie Verbeken
juf Ilse Gosselin
juf Tine Van Duyse, juf Marie Melis en juf Evelien Raes

juf Griet De Nert
juf Maaike Van Ackerbroeck
juf Patricia de Block
juf Anja Van Gysel
juf Sarah Van Opstal
juf Mandy Vermeulen
juf Phyllis Van Duyse
juf Veerle Van De Maele
juf Els Van Brussel
mr Francis Van Den Broeck
juf Iris Troubleyn
juf Carine Vereecken
juf Mireille Meersman
juf Marleen Boeykens (1LO), Sofie Van Roy(1LO), juf Christine Vermeir (2LO), juf Katleen
D’hertefelt (4-5 LO) en Maarten De Jongh (6LO)
juf Ilse Gosselin
mr Jeroen Verheyen, juf Leen Schoenaerts en mr Nic Manders
mevr Zerra, mevr Josefina en mevr Renata

7. INSPRAAKORGANEN
7.1. Schoolbestuur
Onze vrije basisschool is een school beheerd door:
V.Z.W. Katholieke Scholen Temse-Scheldekant
Het schoolbestuur (dagelijks bestuur) bestaat uit:
- voorzitter
Dhr.Bruno Machiels
- secretaris
Dhr. Noël Reyniers;
- personeelsverantwoordelijke Mevr. Claudine Van Hoornick
Coördinerend directeur:

Dhr. Jan Goethals
Akkerstraat 28
9140 Temse

Onze school telt twee vestigingsplaatsen:
Kleuterafdeling  Scheldestraat 62
Lagere school  Akkerstraat 42

7.2. Schoolraad
De schoolraad op school veronderstelt dat elke participerende groep een eigen inbreng in het
opvoedingsgebeuren heeft en dat andere groepen deze eigen inbreng kennen en waarderen.
Participeren in de lokale school is het leggen van eigen accenten, elk vanuit zijn eigen bekommernissen,
betrokkenheid en verantwoordelijkheid om gezamenlijk een opvoedingsproject te verwezenlijken.
Participeren aan het opvoedingsproject van de school is een samenwerkingsverband tot stand brengen, met
op de eerste plaats het opvoedingswelzijn van het kind voor ogen, waarvoor de ouders de eerste
verantwoordelijken zijn.
De schoolraad is geen orgaan waar ieder opkomt voor zijn eigen belangen alleen, maar wel, waar men samen,
elk met zijn eigen inbreng, opkomt voor de opvoeding van de leerlingen.
-

Voorzitter
Secretaris
Leden

Mevr. Caroline Goossens
Dhr. Peter Smet
Mevr. Elly Maes, Mevr. Ingrid De Schepper, Mevr. Els Brys, Mevr. Katrijn Brys
Mevr. Caroline Beldé, Mevr. Ingeborg Boel

7.3 Comité preventie en bescherming
-

Voorzitter
Preventie-adviseur
Secretaris

Mevr. Caroline De Vriendt
Mevr. Ingrid Neels
Mevr. Caroline Verhelle en Mevr. Ingrid Neels

-

Permanente adviseurs

Mevr. Sarah Van Opstal, Mevr. Stephanie De Gendt, Mevr. Ann Van
Vossole, Mevr. Mevr. Leen Schoenaerts, Dhr. Patrick Audenaert, Mevr.
Tine Van Buyten, Mevr. Nele Stuer, Mevr. Ellen De Vijlder, Mevr. Caroline
Verhelle

7.4 Dagelijks bestuur en ouderraad
De ouderraad zorgt voor de uitstraling van de school naar binnen toe
(o.a. motivatie van de leerlingen, personeel, …).
De ouderraad zorgt ook voor de uitstraling van de school naar buiten toe
(o.a. informatie naar de scholengemeenschap, parochie, ouders, …).
De ouderraad zal in samenspraak en samenwerking met de directie en het personeel een bijdrage leveren tot
de goede werking en uitbouw van de school en tot de verdere optimalisatie van haar doelen.
De ouderraad draagt door haar eigen entiteit bij tot de entiteit van de school. De doelstellingen eigen aan
ouderraad zullen niet los te zien zijn van de doelen van de school.
-

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester

Dhr. Koen Van der Stoelen
Mevr. Véronique Guiette
Mevr. Griet De Nert
Mevr. Jas De Wilde

8. BIJDRAGENLIJST
Volgende materialen worden gratis door de school aangeboden.
Voor elk kind
Pennen
Potlood
Gom
Meetlat
Handboeken
Werkschriften
Kopies
Agenda

Aanwezig op school,
staat ter beschikking van de leerlingen
Knutsel- en tekengerief: lijm, schaar, potloodslijper, viltstiften, kleurpotloden,
verf, penselen, tekenpapier, …
Constructiemateriaal: karton, bouwdozen, klein gereedschap, …
Zakrekenmachine
Meetmateriaal: passer, geodriehoek, tekendriehoek, klok, thermometer,
weegschaal, kompas
Kaarten, atlas
Multimedia: gebruik van de computers op school, TV, radio, DVD-speler,…
Muziekinstrumenten: trommels, fluiten, triangels, xylofoon, ….
Informatiebronnen: woordenboek, Bijbel, kinderkrant, jeugdencyclopedie, …
Klas- of schoolbibliotheek: voorleesboeken, prentenboeken, kinderromans, …

Benodigdhedenlijstje
Dit materiaal wordt door de kinderen meegebracht:

-

een boekentas -> stevige voor op de rug (géén rugzak)
een eetzak -> om de brooddoos en drank- of soepkaart in te steken
turnpantoffels
A4-kaft met flappen of rekkers (= huiswerkmap)
twee cilindervormige pennenzakken of rechthoekig model : één voor kleurpotloden en stiften en
één voor pennen, potlood, pritt en schaar.

Bijdragelijst schooljaar 2019 – 2020
Met de geldende richtprijzen of geraamde bedragen en behoudens prijsaanpassingen door
de leveranciers of dienstverleners.
Activiteiten, diensten of materialen waarvoor de school een bijdrage vraagt.
Schoolreis kleuters
Toneelvoorstelling kleuters (max. 2x/jaar)
Sportactiviteit kleuters

25 euro maximum
5 euro per voorstelling
(de helft wordt door de school betaald)
5 euro
(de helft wordt door de school betaald)

Schoolreis lager
Sportactiviteit lager
Sportdag lager
Toneelvoorstelling lager (max. 2x/jaar)
Zwemlessen lager (6LO gratis)
Turntrui (met schoollogo)
Turnbroek
Turnzak (met schoollogo)
Leeruitstap (max. 1 x/jaar)
Occasionele activiteit(en)

30 euro maximum
5 euro
(de helft wordt door de school betaald)
6 euro
(de helft wordt door de school betaald)
5 euro per voorstelling
(de helft wordt door de school betaald)
1,35 euro per zwembeurt
10 euro
10 euro
Gratis (bij verlies 5 euro)
25 euro maximum
10 euro

Activiteiten, diensten of materialen die de school VRIJBLIJVEND aanbiedt.
Middagverblijf
Soep/refter (met soepkaart) - lager
Soep/refter – kleuters

1 euro per dag
10 euro voor 10 tassen
1 euro per tas

Abonnementen
Averbode - kleuters
(Doremini - Doremix – Doremi)
Averbode - lager
(Zonnekind – Zonnestraal - Zonneland)
Leesbeestje
(eerste kleuterklas)
Leesknuffel
(tweede en derde kleuterklas)
Leespas
(eerste leerjaar)
Robbe en Bas
(eerste graad lager)
Leeskriebel
(tweede graad lager)
Vlaamse Filmpjes
(derde graad lager)
Diversen
Kerst-, paas-, vakantieboek
Vakantie-oefenboeken
Vakantieblaadjes
Nieuwjaarsbrieven
Schoolfoto’s – individueel
Schoolfoto’s – klasfoto’s

36 euro per schooljaar
39 euro per schooljaar
24 euro per schooljaar
39 euro per schooljaar
30 euro per schooljaar
30 euro per schooljaar
30 euro per schooljaar
31 euro per schooljaar

7 euro per stuk
7 tot 13 euro per stuk
8 euro per stuk
0,75 euro per stuk
15 euro per pakket
3 euro per stuk

Diversen

5 euro

