
 

 

Voorwaarden Kleutermenu/Buitengewoonmenu 2018 - 2019 

Om te kunnen deelnemen aan het Kleutermenu/Buitengewoonmenu dient u akkoord te gaan 

met volgende voorwaarden: 

 Het Kleutermenu/Buitengewoonmenu bestaat uit twee sport- en twee cultuuractiviteiten aan een 

zeer voordelig tarief. 

 Dit aanbod geldt voor alle erkende scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen. 

 Het Kleutermenu is er voor de derde kleuterklas en de oudste leefgroepen (4 tot 6 jaar). 

 Het Buitengewoonmenu is er voor overeenkomstige groepen uit het buitengewoon onderwijs.  

 Een deelname kost € 200 per klas van maximaal 30 leerlingen. Voor het Buitengewoonmenu geldt 

een aangepast tarief wegens kleinere klasgroepen. Meerdere klassen worden samengevoegd tot 

maximaal 30 leerlingen en hier geldt dan € 200 per samengestelde groep. Deze retributie is 

vastgelegd in het retributiereglement van Onderwijsbeleid.  

 Eventueel vervoer regelt en betaalt de school zelf.  

 Alle activiteiten zijn verzekerd via de schoolverzekering.  

 U boekt per klas twee activiteiten uit de categorie cultuur en twee uit de categorie sport, zodat u in 

totaal per klas vier activiteiten hebt.  

 Bij sommige sportactiviteiten zijn er een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om die 

activiteit te kunnen boeken (minimum aantal leerlingen, bepaald district). Deze staan vermeldt bij 

de activiteit en u moet zelf nagaan of u hieraan voldoet. Na de ontvangst van het 

reservatieformulier zullen wij controleren of u aan al de voorwaarden hebt voldaan.  

 U boekt zelf bij de partner via de inschrijfknop op de website en u vermeldt duidelijk dat u de 

activiteit wenst te boeken in het kader van het Kleutermenu/Buitengewoonmenu.  

 U kiest zelf een geschikte datum voor de activiteit, u houdt daarbij op voorhand rekening met 

zaken zoals feestdagen en pedagogische studiedagen.  

 De activiteit is pas definitief geboekt na bevestiging en hangt dus ook af van de beschikbaarheid 

van de partner.  

 Zodra het reservatieformulier is doorgestuurd (ten laatste op 15/06) kunnen de gekozen 

activiteiten niet meer gewisseld worden. 

 Activiteiten kunnen niet geannuleerd worden, tenzij omwille van heirkracht. In dat geval laat u dit 

weten aan de partner en wordt er in onderling overleg en indien mogelijk een nieuwe datum 

geboekt voor dezelfde activiteit in hetzelfde schooljaar.  

 Indien u zonder geldige reden (heirkracht) niet komt opdagen op een activiteit, dan verliest u het 

recht op die activiteit en zal u toch de volledige € 200 moeten betalen.  

 Als u in september een klas meer of minder in de school heeft, dan moet u ons dit ten laatste op 

30/09 laten weten.  

 Bij niet-naleving van de voorwaarden zal het bedrag dat de stad Antwerpen onterecht aan de 

partners betaalt, teruggevorderd worden van de school. 

 Als u intekent voor het Kleutermenu/Buitengewoonmenu wordt je ook gevraagd de activiteiten te 

evalueren. U krijgt hiervoor een e-mail via de onderwijsdatabank en mogelijk ook van de partner. 

Indien u zelf andere zaken opmerkt of wil melden, kan u dat altijd doen door te mailen naar 

kleutermenu@stad.antwerpen.be of te bellen naar 03 338 33 40 (voor cultuuractiviteiten) of 03 

338 60 34 (voor sportactiviteiten). 

http://www.klasopstap.be/sites/default/files/documents/retributiereglement_kos.pdf
https://onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/evaluatie-aanbod-website-klas-op-stap
https://onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/evaluatie-aanbod-website-klas-op-stap
mailto:kleutermenu@stad.antwerpen.be

