5. Spreidingsplan
Wil je de kosten voor school spreiden over het schooljaar? Dan neem je best contact op
met de directeur. Hij/zij zal je graag helpen.
6. Rap op Stap
’Rap op Stap’ biedt goedkope daguitstappen en vakanties aan voor mensen met een
klein budget en hun gezin. Deze organisatie geeft kortingen op de uitstappen.
Tussenkomsten voor lidgelden voor sportclubs, buitenschoolse activiteiten en kampen
zijn ook mogelijk. Zo kunnen kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten.
Adres:
E-mail:
Openingsuren:

Ontmoetingshuis “de sfeer”, (oneven week),
Grotestraat 32, 3600 Genk of Campus O³ (even week),
Jaarbeurslaan 19, 3600 Genk
genk@rapopstap.be – Telefoon: 0479 18 90 69
Donderdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur

Kosten van de
school betalen.
Wie helpt?

7. Belastingvoordeel voor kinderopvang
Indien een kind jonger dan 12 jaar naar de kinderopvang gaat buiten de normale schooluren (voorschoolse en naschoolse opvang, speelpleinwerking, vakantiekampen en opvang tijdens de vakanties) dan kan men de kosten hiervan inbrengen op de belastingaangifte.
8. Lokaal Aanspreekpunt Kinderrechten (OCMW)
Ben je benieuwd naar de rechten die je op basis van jouw gezinssamenstelling en inkomen hebt? Of wil je weten bij welke diensten je in Genk terecht kan?
Neem dan contact op met Cindy Serrani, het lokaal aanspreekpunt kinderrechten 089 57 32 86 of 0470 45 35 02.

Contactpersoon:
Lies Zaenen - Deskundige Ondersteuner
Genk Basisonderwijs - Genk Secundair Onderwijs
Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be
0499 59 43 65
Voor meer informatie kan je ook op school terecht

Een brochure voor ouders met informatie over:
• Wat een school je mag aanrekenen
• Wie je helpt om de kosten te betalen

Deze brochure kwam tot stand in samenwerking tussen het LOP BaO en LOP SO, de stad Genk,
het OCMW, Vrij CLB, CLB GO, Vincentius Genk - Zutendaal, de ziekenfondsen en Rap Op Stap.
Schooljaar 2018-2019

In samenwerking met:

WOORD VOORAF
Beste ouder,
Gezinnen hebben het steeds moeilijker om de rekeningen van de school te betalen.
Deze brochure biedt je informatie over kosten op school en de instanties waar je terecht kan voor ondersteuning bij schoolkosten, schooluitstappen, materiaal, medische
kosten e.a. Via deze brochure willen we samen met verschillende organisaties uit Genk de
kansen van je kind in het onderwijs versterken.
Havva Duman
Voorzitter Lokaal Onderwijsplatform Basisonderwijs Genk
Nihal Demir
Voorzitter Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Genk

WAT MAG EEN SCHOOL JE AANREKENEN?
1. 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 bijdrage gaan kinderen op
uitstap met de klas. Scholen betalen er ook allerlei projecten mee op school.
Er zijn twee soorten facturen:
1. 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 / meerdaagse uitstappen
In de lagere school mag men voor de volledige lagere schoolloopbaan niet meer dan
435 euro vragen (dit bedrag wordt geïndexeerd). Hiermee kunnen kinderen deelnemen aan bos-, zee- en plattelandsklassen.
2. Voor het secundair onderwijs bestaan geen maximumbedragen. Je betaalt geen geld
om je kind in te schrijven. Maar informeer bij een inschrijving zeker naar de te verwachte
kosten (materiaal, schoolreizen, boeken, ...). Een school is verplicht een kostenraming
op te nemen in het schoolreglement.

WIE HELPT JE OM DE KOSTEN VAN SCHOOL TE BETALEN?
1. Tussenkomsten via ziekenfondsen
Jouw ziekenfonds komt tussen bij een aantal kosten als:
• je kind meegaat op bos-, zee- en sneeuwklassen,
• je kind in behandeling is bij een logopedist,
• je kind een bril nodig heeft,

• je kind naar de tandarts gaat,
• je kind een vaccin nodig heeft om naar het buitenland te gaan,
• je kind naar een diëtist gaat,
• je kind naar een jeugdbeweging, speelpleinwerking of sportclub gaat
• je kind thuis les krijgt omdat hij of zij ziek is,
• je kind naar een privé-psycholoog gaat (bij bepaalde ziekenfondsen).
Wil je weten of het ziekenfonds tussenkomt bij jouw kosten?
Neem vooraf contact op met je ziekenfonds.
2. Schooltoelagen: 2018 – 2019
Een studie- en schooltoelage kan je aanvragen voor alle kinderen die vanaf 2,5 jaar naar
school gaan. Indienen kan vanaf 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019.
Wil je meer inlichtingen?
•
Je kunt hiervoor terecht op de school van je kind
•
Zie ook www.studietoelagen.be of bel het gratis nummer 1700
•
Voor hulp bij het invullen van de aanvraag kan je terecht bij:
• Vlaams Administratief Centrum (VAC) Koningin Astridlaan 50 - 3500 Hasselt
		 Elke eerste woensdag van de maand van 9u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 		 zonder afspraak
• Verschillende scholen en organisaties in Genk: zie overzicht
3. Cultuurfonds (OCMW)
Het OCMW wil mensen de kans geven om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten. Gezinnen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op het cultuurfonds voor
activiteiten op school zoals bosklassen, schoolreis, zwemmen, theater, opvang voor- en
na de schooluren, maaltijden op school, aankoop laptop, internetabonnement,… . De
toekenning van zo’n tussenkomst gebeurt steeds op basis van een sociaal onderzoek.
Wil je meer informatie of heb je vragen?
Kom langs bij de sociale dienst van het OCMW.
Adres:
Sociaal huis – Sociale dienst, Onderwijslaan 91, Genk
Sociaal huis – Sociale dienst, Hoogstraat 86, Genk
Telefoon: 089 57 32 00
E-mailadres: info@ocmwgenk.be
Openingsuren: elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en
van 13.30 uur tot 17.00 uur.
4. Vincentius Genk-Zutendaal
Heb je een verwijsbrief van het OCMW? Dan kan je terecht bij Vincentius voor sportkledij,
schoenen, andere kleding, boekentassen, schoolgerei, leesboeken en speelgoed, ...
Adres:
Waterbleekstraat 20, 3600 Genk - Telefoon: 089 36 23 93
Openingsuren: maandag- en donderdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur

