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Kosten op school. Wie helpt?
Wat is dit?
Basisonderwijs is gratis in België. Je betaalt geen geld om je
kind in te schrijven in het basisonderwijs. Al het materiaal dat
je kind nodig heeft in de les zoals potloden, een rekenmachine,
passers, … zijn ook gratis beschikbaar op school. Toch mogen
scholen een bijdrage vragen van jou. Met die bijdragen gaan
kinderen op uitstap met de klas. Scholen betalen er ook allerlei projecten mee op school. Deze kosten kunnen soms zwaar
doorwegen op jouw budget. Om je te helpen zijn er een aantal
tussenkomsten die je kan aanvragen.

Wat mag een school je aanrekenen?
Er zijn twee soorten facturen:
1/ De scherpe factuur
Voor schooljaar 2018-2019 betaal je maximum :
> 45 euro voor kleuters
> 85 euro voor kinderen van de lagere school
2/ Minder scherpe factuur
In de lagere school mag men voor de volledige schoolloopbaan niet meer dan 435 euro vragen (dit bedrag wordt geïndexeerd). Hiermee kunnen de kinderen deelnemen aan bos-,
zee- en plattelandsklassen.

»
»

Opgelet! Voor het secundair onderwijs zijn er geen maximumbedragen. Je betaalt geen geld om je kind in te schrijven.
Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden
zoals buitenschoolse kinderopvang, maaltijden, drankjes,
schoolbus, sportaanbod of lessen Frans na schooltijd ... Dat zijn
zaken waarvan je naar eigen keuze al dan niet gebruik maakt.
Bijdragen voor dit soort uitgaven vallen buiten het systeem van
de maximumfactuur.

Wie helpt je om de kosten van de school te betalen?
1/ Schooltoelagen
Van zodra jouw kind naar school gaat, kan je een schoolen/of studietoelage aanvragen. Of je een toelage krijgt, hangt
in grote mate af van de grootte van je gezin en het gezinsinkomen. Je kan de aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2018 tot
en met 1 juni 2019.
2/ Spreidingsplan
Heb je het moeilijk om bepaalde schoolfacturen betaald te
krijgen? Spreek hierover met de directeur van de school. Hij of
zij zal samen met jou op zoek gaan naar mogelijke oplossingen
zoals bijvoorbeeld een spreidingsplan.

speelpleinwerking, vakantiekampen en opvang tijdens de vakanties) dan kan je de kosten hiervan inbrengen op jouw belastingsaangifte.

»

5/ Tussenkomsten voor mensen met een laag inkomen
Lukt het zelfs met bovenstaande voordelen niet om de
schoolkosten te betalen? Dan zijn er ook andere diensten
die je misschien kunnen helpen. Denk maar aan het OCMW,
Vincentius Vereniging, Rap op Stap, ….

»

Voor wie is dit?
Dit aanbod is gericht op alle ouders met schoolgaande kinderen. Voor sommige tussenkomsten kom je in aanmerking,
voor andere niet. Vraag steeds naar de voorwaarden om een
korting of een terugbetaling te krijgen!

Wanneer krijg je dit?
De tussenkomsten/kortingen ontvang je nadat je de nodige
documenten en aanvraagformulieren hebt ingediend.

Wie kan je helpen bij de aanvraag ?
3/ Tussenkomst van het ziekenfonds
De ziekenfondsen juichen beweging toe en geven daarom
dikwijls tussenkomsten in de kosten voor meerdaagse
schoolreizen. Het bedrag van de tussenkomst verschilt per ziekenfonds. Vaak geven ziekenfondsen ook andere tussenkomsten (vb. logopedie, tutti-frutti, … ). Vraag jouw ziekenfonds naar
de ledenvoordelen en de terugbetalingen.
4/ Belastingvermindering kinderopvang
Indien een kind jonger dan 12 jaar naar de opvang gaat
buiten de normale schooluren (voor- en naschoolse opvang,

i

Meer info?

Lokaal Aanspreekpunt Kinderrechten
T 089/57 32 86 - G 0470/45 35 02
E cindy.serrani@ocmwgenk.be

OCMW-sociale dienst
T 089/57 32 00
E info@ocmwgenk.be

»

Wil je graag weten voor welke voordelen je in aanmerking
komt? Of kan je wel wat hulp gebruiken bij het indienen van de
aanvragen ?

»

De school van jouw kind(eren)
Kinderrechtenloket in Campus O3 - Genk Centrum,
Jaarbeurslaan 19 in Genk
(6/9 - 20/9 - 4/10 - 18/10 - 15/11 - 29/11 en 13/12 telkens
van 12 tot 15.30 uur)
Kinderrechtenloket in Campus O3 - Genk Noord,
Minderbroederstraat 6 in Genk
(13/9 - 27/9 - 11/10 - 25/10 - 8/11 - 22/11 - 6/12 en 20/12
telkens van 9 tot 12 uur)
Kinderrechtenloket in Campus O3 - Genk Zuid,
Bijlkestraat 18 in Genk
(3/9 - 1/10 - 5/11 en 3/12 van 9 tot 12 uur)
T. 089/57 32 86 of 0470/45 35 02
Sociale dienst van het OCMW:
Wijkcentrum Centrum, Hoogstraat 86 in Genk.
Wijkcentrum Noord, Onderwijslaan 91 in Genk
T. 089/57 32 00
Lies Zaenen, deskundig ondersteuner
Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be
T. 0499/59 43 65

Bijlagen:

School- en/of studietoelagen
http://www.studietoelagen.be/
De Voorzorg
http://www.devoorzorg.be/limburg/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/vrijetijd/Pages/default.aspx
Christelijke Mutualiteit
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrijetijd/index.jsp
Partena
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen
Liberale Mutualiteiten
http://www.lm.be/Limburg/Rubrieken/Voordelen-endiensten/a-z/Pages/DefaultArticle.aspx
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
http://www.nzvl.be/jouw-voordelen
FOD Financiën
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang/voorwaarden
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