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Beste ouders, 

Beste opvoeders, 

 

Schoolgaande kinderen brengen heel wat uitgaven met zich mee.  

Onze school probeert de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.  

 

Schoolkosten 

Op de achterzijde willen we u een duidelijk overzicht meegeven van de kosten 

voor dit schooljaar. Deze bedragen zijn gebaseerd op de uitgaven van vorig 

schooljaar. De uiteindelijke prijs kan iets boven of onder het geschatte bedrag 

uitkomen. 

 

Schoolrekening – gespreid betalen 

Wenst u de schoolrekening gespreid te betalen, neem dan contact op met onze 

verantwoordelijke, Peter Van Hove: 

• via het telefoonnummer van de school 015 24 07 24  

• kom gewoon even langs 

 

Hulp bij financiële moeilijkheden 

Zijn er financiële problemen om de schoolrekening te vereffenen, dan maakt u 

best een afspraak met de leerlingbegeleiding zodat we een regeling kunnen 

bespreken. We gaan discreet om met elke vraag. 

 

Ook het OCMW van de gemeente waar je woont, biedt soms een financiële 

tussenkomst voor schoolrekeningen. Stel de vraag aan jouw OCMW of laat ons 

dat voor je doen. 

 

De school kan u ook helpen bij het invullen van de jaarlijkse schooltoelage. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Schoolteam IMG 

  

http://www.img-heist.be/
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Verplichte uitgaven 

 

1. Schoolgeld: 

a. Eerste trimester € 20 

b. Tweede trimester  € 20 

c. Derde trimester € 20 

Dit schoolgeld is bedoeld om een deel van de gebruikte materialen, kopies en 

dergelijke te betalen. 

2. Middagmaal: € 8/week 

 

3. Schoolsport: 

a. Turnkledij: t-shirt: € 8 

b. Zwemmen € 4.50/beurt 

c. Sportdagen: 

• SVS € 15 

• Schoolsportdag € 5 

 

4. Uitstappen: € 60 (totale uitgave van de uitstappen)  

 

5. Bosklassen € 185 

 

6. Keuze-activiteiten bepaald door de leerlingenraad: maximum € 15  

(op jaarbasis). 
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