Schoolkosten 2019/2020
De Lycée Français International d’Anvers heeft de mogelijkheid een kwaliteitsvol ondewijs te bieden aan een degelijke prijs dankzij
de subsidies van de Franse overheid via l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE).
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Inschrijven broers of zussen : vermindering van 10% voor het 2de kind en 20% voor het 3de kind en volgende.
Andere kosten:
Bijdrage bij eerste inschrijving, te betalen in 1 keer en voor 30/06/19 en niet-terugbetaalbaar : 700 € ; 1ère en Terminale: 1200 €
Tarief «Boeken en pedagogische benodigdheden», in 1 keer te betalen voor 30/06 en niet terugbetaalbaar): 150 €
Soutien Français langue Etrangère (FLE) en secondaire : 1600 €/jaar, in 1 keer te betalen voor 01/09/19 ** sous réserve d’effectifs
Betaling van de schoolkosten
Maandelijkse betalingen kunnen aanvaard worden als ze door een permanente opdracht worden
gewaarborgd (kopie van het document).
In geval van vertrek : een begonnen trimester dient volledig betaald te worden.
In geval van latere aankomst : een begonnen maand dient volledig betaald te worden.
De niet-betaling van de rekeningen binnen de verleende termijnen zal juridische stappen
tot gevolg hebben.

Beurzen en tenlastenneming
Er kunnen onder bepaalde voorwaarden, studiebeurzen toegekend worden aan leerlingen met de
Franse nationaliteit door het AEFE (l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger). Gelieve
hiervoor een dossier bij het Franse consulaat in Brussel aan te vragen.

Inschrijving CNED 2019-2020
Te betalen voor 30/06/19
Tarieven 2019-2020 :

Maaltijden

Inschrijving examens

Verder info beschikbaar op de site van het AEFE (www.aefe.fr), het Consulaat en de Lycée.

4ème, 3ème
lycée

1 100 €
1 100 €

Halfpension: kleuterklas : 5 €/maaltijd, lagere school : 6 €/maaltijd, Collège-lycée : 7 €/maaltijd.
Elke dag zijn er warme maaltijd beschikbaar in de refter : zie bij de intendant voor menu en
trimesteriële inschrijving.

3ème : 50 €
1ère : 150 €

Terminale : 200 €

De leerlingen kunnen een boterhamdoos van thuis meenemen.
Warme gerechten worden op temperatuur in een isotherme doos meegenomen.
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