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4.8 Schooltoeslag (en studietoelagen) _________________________________

 

 

Een schooltoeslag is een financiële steun van de Vlaamse Overheid om de kosten voor de school 

of studie te helpen dragen. Of u een toeslag krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling 

en het inkomen van uw gezin.  

 

De voorwaarden zijn dat een kleuter een minimum aantal dagen op school moet aanwezig zijn. Dat 

aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd. Leerlingen uit het lager onderwijs 

mogen niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.  

 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige 

schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 

2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De 

afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in 

het hoger onderwijs. 

Wat wil dit zeggen? 

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je een hbo5-opleiding 

verpleegkunde? 

 Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling 

Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler 

van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 

 Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via je uitbetaler van het Groeipakket. Ook 

op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. 
 

4.9 Brandveiligheid ________________________________________________ 
 
Naar brandpreventie worden de nodige maatregelen getroffen om een maximale beveiliging te 
verwezenlijken. Elk jaar worden er evacuatieoefeningen gehouden met de leerlingen. 
 
 
 

5 Opvolgen van leerlingen 
 

5.1 Contacten ouders  school _______________________________________ 

Het bevorderen van het onderwijs en de opvoeding van onze kinderen is slechts mogelijk indien 
er een positieve samenwerking bestaat tussen ouders, leerkrachten en directie. Aarzel dan ook 
nooit om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind, indien u dit om één of andere reden 
nodig acht. Het is de enige manier om aan eventuele opduikende problemen een vlugge en 
gunstige oplossing te kunnen geven. 



56 

Gelieve vooraf telefonisch, via mail of via de agenda van uw kind een afspraak te maken. Het 
spreekt voor zich dat deze contacten niet tijdens de lesuren of toezichtsbeurten kunnen plaats 
vinden.
Ook de directeur van de school staat volledig ter uwer beschikking.
 
Volgende contacten worden systematisch vanuit de school georganiseerd : 
 

 Infomomenten : 
 Kleuter : in de laatste week van augustus worden alle nieuwe kleuters, samen met 

hun ouders, uitgenodigd om kennis te maken met de juf en om even een kijkje te 
nemen in de klas. 

 Lager : informatievergadering bij het begin van het schooljaar : hier worden 
praktische mededelingen per klas verstrekt aan de ouders. 

 Kleuter : infoavond : op deze infoavond vertellen de kleuterleidsters over hun 
klaswerking en/of wordt een spreker uitgenodigd rond een opvoedkundig 
onderwerp. 

 Overgang 3de kl.  1ste leerjaar : voor ouders van kleuters uit de 3de kleuterklas 
 Overgang basisonderwijs  secundair onderwijs : voor ouders van leerlingen in het 

6de leerjaar 
 

 Individuele oudercontacten :  
 November  maart : hier bieden wij de ouders de mogelijkheid de vorderingen, de 

moeilijkheden of eventuele problemen te bespreken met de klastitularis. Deze 
bespreking gebeurt individueel en in het klaslokaal. 

 Maart : 6de lj. : individueel oudercontact n.a.v. studiekeuze ( met klasleerkracht 
en CLB-medewerker ) 

 Laatste schooldag : informeel oudercontact. 

Echtscheiding : 
 Zorg en aandacht voor het kind : 

 Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze 
moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra 
aandacht bieden. 

 Neutrale houding tegenover de ouders 
 De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, 

samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, 
binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking 
tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de 
school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en 
de manier waarop beslissingen worden genomen. 

Wijziging van contactgegevens : 
 Bij verhuis of wijziging van telefoonnummer, gelieve de school schriftelijk te 

verwittigen. 
 

5.2 Agenda _____________________________________________________ 
 
Voor de kleuters is er het heen- en weerschriftje. Daarin noteert de kleuterleidster rond welk 
thema zij die week werkt. 
Zij noteert ook berichtjes naar de ouders. Als ouder kan u ook via het heen- en weerschriftje 
een boodschap brengen aan de kleuterleidster. 
 


