
 

 

Deel 4  Bijlagen 
 

4.1 Adressenboekje 
 

Voorzitter schoolbestuur  

Agnes Leysen   Jozef Calasanzstraat 2 2400 Mol 014/32 18 56 
 

Afgevaardigden in het bestuur voor onze school  

Kris Swinnen 

Riet Dillen 

        
 

VBS Klavertje 4 

Administratieve vestigingsplaats Schoolstraat 3  014/30 11 02 

Kleuters en 1ste lj. L.O.  Kloosterstraat z/n 014/30 37 35 

Vestigingsplaats 2   Stotert 75  011/34 21 22 
 

E-mailadres : vbs.klavertje4@telenet.be 

Website : http://klavertje.4.gvbs.be 
 

Directie 

 Veerle Overloop  014/81 41 21 
 
 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 
 

CLB-Kempen  mol@vclb-kempen.be  E. Van Hoofstraat 8   2400  Mol 014/33 76 20 

Chiara Salvo  chiarasalvo@vclb-kempen.be 

 
 

Ondersteuningsnetwerk Kempen 

Mieke Quirijnen, algemeen coördinator 

0472 12 36 64  

info@ondersteuningsnetwerkkempen.be  

www.ondersteuningsnetwerkkempen.be 
 

 

  

Bestuur en leden ouderraad 

 De ledenlijst van de ouderraad wordt later bezorgd. 
 

Schoolraad 

* Afgevaardigden ouders 

 Els Kenis 

 Jo Tobben 

 Michael Voorhaen      

* Afgevaardigden personeel 

 Liselotte Geboers  

 Ellen Toelen    

 Veerle Van Genechten 

* Afgevaardigden lokale gemeenschap 

 Stefaan Geuens    

 Gerd Ooms    

 Rita Van Balen     
  

Kinderclub Kikoen 

     Veststraat 46  2490 Balen 014/81 74 51 

     Schoolstraat 13/2  2491 Olmen 014/30 36 29 
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4.2 Bijdrageregeling  
 

1. Materialen 
Materialen die noodzakelijk zijn om de eindtermen te bereiken en de ontwikkelingsdoelen na te streven, 

worden door de school ter beschikking gesteld van de kinderen. Hiervoor worden geen kosten 

aangerekend. Het gaat om leer- en werkboeken, schriften, verbruiksmaterialen. 

Verlies of moedwillige beschadiging van deze materialen worden wel aangerekend. 

 

In het 5de en 6de leerjaar hebben de leerlingen een blokfluit nodig. Om hygiënische redenen stellen we deze 

niet beschikbaar in de klas maar vragen we deze zelf aan te kopen.  

De prijs hiervan varieert tussen € 12 en € 25. 

2. Scherpe maximumfactuur  

→ voor de lagere school: € 90 voor het schooljaar 2019-2020 
Deze scherpe maximumfactuur omvat  

- uitstappen van één dag (o.a. leeruitstappen, schoolreis, pennenzakkenrock, …) 

- zwemmen (€ 4 per zwembeurt, niet voor 6de lj) 

- sportactiviteiten tijdens de schooluren (o.a. schaatsen, activiteiten MOEV, …) 

- culturele activiteiten (film- of toneelvoorstelling in een cultureel centrum of op school) 

- busvervoer dat noodzakelijk is bij al deze activiteiten 

De bijdrage van de ouders in de onkosten van deze activiteiten bedraagt maximum € 90 per kind per 

schooljaar. Het verschil met de reële kosten van deze activiteiten wordt door de school gedragen. 

De betaling van € 90 wordt gespreid over 5 schoolrekeningen (september, herfst-, krokus- en paasvakantie 

en einde schooljaar). 

→ voor de kleuterschool: € 45  
Deze scherpe maximumfactuur omvat 

- uitstappen (o.a. schoolreis, …) 

- sportactiviteiten tijdens de schooluren (o.a. activiteiten MOEV, …) 

- culturele activiteiten (film- of toneelvoorstelling in een cultureel centrum of op school) 

- busvervoer dat noodzakelijk is bij al deze activiteiten 

De bijdrage van de ouders in de onkosten van deze activiteiten bedraagt maximum € 45 per schooljaar.  

De betaling gebeurt per activiteit (tot het maximum van € 45) en wordt gespreid over maximum  

5 schoolrekeningen (september, herfst-, krokus- en paasvakantie en einde schooljaar). 

3. Minder scherpe maximumfactuur 
De kosten voor meerdaagse extra-murosactiviteiten in de lagere school mogen maximum € 435 bedragen 

voor de volledige schoolloopbaan. Voor onze school gaat het hier om de zeeklassen waarvan de kosten 

geraamd worden op € 235 (geen zeeklassen in 2019-2020). 

4. Overige kosten die op school gemaakt worden 
Er blijven kosten die buiten de vorige categorieën vallen en die de school aan de ouders mag doorrekenen.  

- drank in de refter: € 0,60 per drankje 

- T-shirt met logo van de school: € 7 

- badmuts: € 1 (voor de leerlingen die in Mol gaan zwemmen) 

- middagtoezicht € 2 per maand, € 0,20 per beurt 

- abonnementen op educatieve tijdschriften 

- nieuwjaarsbrieven, schoolfoto’s, … 

Deze kosten worden, zoals de vorige jaren, verrekend via de schoolrekening. 

5. Basisuitrusting 
Kosten van basisuitrusting (boekentas, kaften, zwemgerief, …) vallen ten laste van de ouders. 

 

De bijdrageregeling zoals bepaald in BaO/2007/05 werd besproken en goedgekeurd op de schoolraad van  

24 juni 2019. 



 

 

 

Materialen die de school voorziet in de lagere school 
 1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 

 

Per kind 

 

kleurpotloden, potlood en gom, meetlat, plakstift, blauwe, groene en rode balpen,  

doosje voor het schrijfgerief 

 

 

leer- en werkboeken, schriften, werkbladen, agenda, … 

 

 

In de klas ter 

beschikking 

 

potloodslijper, viltstiften, schaar, knutselmateriaal, 

corrector, … 

 

 

potloodslijpers, viltstiften, schaar, knutselmateriaal, 

passer, geodriehoek, rekenmachine, woordenboek, 

atlas, markeerstiften, corrector, …  

 

Materialen door de ouders te voorzien voor hun kind in de lagere school 
1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 

3 ringkaften A4 met 2 ringen 

2 doosjes om letter-, woord-, tafelkaartjes op te bergen  

 

stevige boekentas met voldoende bescherming voor de boeken  

→ voor het 1ste leerjaar vragen we om geen trolley aan te kopen: de kinderen zijn er nog wat onhandig mee,  

wat leidt tot valgevaar voor henzelf en voor anderen 

 

een stevige huiswerkkaft A4 met flappen of elastiek,   

donkerblauwe of zwarte turnbroek, witte pantoffels zonder veters, turnzakje,  

zwemzak, zwembroek of badpak, (badmuts voor zwemmen in Mol), twee handdoeken, kam of borstel,  

eetzakje met brooddoos, koekendoosje, (goed sluitende drinkbus) → alles voorzien van de naam 

 

We verwachten dat alle kinderen elke dag voorzien zijn van de nodige zakdoeken  

(een doos tissues in de bank, papieren of stoffen zakdoeken in de boekentas.  

Vloeibare corrector (in potje, stift, tube, …) mag niet gebruikt worden. Ook kneedgom is niet toegelaten. 

 



 

 

 

Attest ouders  

  

voor medicatie zonder voorschrift  
Naam leerling + klas:  

…………………..……………………………………………………  

Naam medicijn (in originele verpakking):  

…………………..……………………………………………………  

Bewaren in de koelkast?:       O ja      O nee 

Wanneer in te nemen?:  

…………………..……………………………………………………  

Dosering:  

…………………..……………………………………………………  

Datum: ……………………………  

Handtekening ouder(s):  

  
VZW Katholiek Onderwijs Mol, Jozef Calasanzstraat 2, 2400 Mol 

ondernemingsnummer:  430.285.367  

  Attest ouders  

  

voor medicatie zonder voorschrift  
Naam leerling + klas:  

…………………..……………………………………………………  

Naam medicijn (in originele verpakking):  

…………………..……………………………………………………  

Bewaren in de koelkast?:       O ja      O nee 

Wanneer in te nemen?:  

…………………..……………………………………………………  

Dosering:  

…………………..……………………………………………………  

Datum: ……………………………  

Handtekening ouder(s):  

  
VZW Katholiek Onderwijs Mol, Jozef Calasanzstraat 2, 2400 Mol 

ondernemingsnummer:  430.285.367  

      
 


