WAT ZIJN
ONDERWIJSCHEQUES?
Onderwijscheques zijn cheques waarmee je
verplichte schoolkosten kunt betalen.
Het Stadsbestuur wil met deze cheques
gezinnen die het financieel moeilijk hebben
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een duwtje in de rug geven.

ONDERWIJS
CHEQUES
2022
2023

HELPEN
DE SCHOOLREKENING
BETALEN

HOE WERKT HET?

DOCUMENTEN DIE JE
MOET MEEBRENGEN?

Je betaalt 4 euro en daarvoor krijg je
een onderwijscheque met een waarde van 20 euro.

•

ONDERWIJScheque S S S

20
EURO

naam:
voornaam:

OF
• Breng je aanslagbiljet voor de personenbelasting
(inkomsten 2020, aanslagjaar 2021) mee.

schooljaar 2022–2023 // geldig tot en met 27 oktober 2023
VOORWAARDEN Deze cheque is enkel geldig voor strikt persoonlijk gebruik en mits afstempeling
en handtekening vanuit de dienst Onderwijs. Elk ongeldig gebruik heeft een volledige uitsluiting
van deze tegemoetkoming tot gevolg. Onderwijscheques kunnen voor volgende doeleinden
worden gebruikt: het betalen van pedagogische en didactische uitstappen, buitenschoolse activiteiten binnen de schooltijden, verplichte kosten binnen de lestijden. Bij indiening van ongebruikte
onderwijscheques zal nooit de tegenwaarde in contant geld worden uitbetaald.

Laura Vanslembrouck
Hoofd van dienst Onderwijs

WAT KAN JE ERMEE BETALEN?
•
•
•
•

Schooluitstappen en sportdagen binnen de
schooltijden.
Verplichte aankoop van boeken, werkmateriaal.
Zwemspullen en turnmateriaal van de school.
Maaltijden, drankjes en middagtoezicht
(dit kan alleen in de kleuter- en lagere school).

WIE KAN ZE KOPEN?
Je moet aan deze drie voorwaarden voldoen:
1. Je woont in Oostende.
2. De leerling gaat naar school in Oostende
(uitzondering: de leerling gaat naar het buitengewoon onderwijs maar niet in Oostende).
3. Je hebt een laag inkomen.

Breng een bewijs van inkomen mee
(bv. attest verhoogde tegemoetkoming, attest
leefloon, schuldbemiddeling, budgetbeheer...)

HOEVEEL CHEQUES
KAN JE KOPEN?
KLEUTERONDERWIJS:
cheque +
cheques voor maaltijden





LAGER ONDERWIJS:
cheques +
cheques voor maaltijden





WAAR EN WANNEER TE KOOP?
Van 1 juni 2022 tot en met 31mei 2023
in het Loket Onderwijs- en Vrijetijdskansen,
Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.

OPENINGSTIJDEN

SECUNDAIR ONDERWIJS

Enkel op afspraak.

•

Bel 0800 1 8400 of maak een afspraak
via www.oostende.be/afspraak.

1ste graad SO / 1ste oriëntatiejaar BuSO / OKAN /
cursisten TKO / deeltijds beroepsonderwijs:
cheques


•

2de graad SO / vanaf tweede jaar BuSO:
cheques



 cheques

•

3de graad:

•

zevende jaar / Se-n-Se / HBO Verpleegkunde:
cheques

NIET VERGETEN !
•
•



•

Informeer vooraf in de school naar wat je wel
of niet kan betalen met de cheques.
Heb je nog cheques over van vorig schooljaar?
Je mag ze nog gebruiken tot aan de herfst
vakantie.
Geef je cheques meteen af
bij het secretariaat van de school.

