
 
 
 
  
      
    
 
Beste ouders, 
 
Onze school stelt in haar opvoedingsproject dat we alle leerlingen maximale hulp willen bieden om 
de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen te halen. Dit is één van onze belangrijkste doelstellingen.  
 
Het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voorziet door het decreet ‘Gelijke 
OnderwijsKansen’ voor de scholen nog extra lestijden om vooral die kinderen extra te 
ondersteunen  die door hun gezinssituatie benadeeld zijn om optimaal tot leren te komen.  
De school bekomt deze ‘GOK-uren’ als minstens 10 % van alle ingeschreven kinderen tot één van de 
volgende categorieën behoort. 
 
1) Vervangingsinkomen: 
     De ouders van het kind leven van een vervangingsinkomen. 
     Dit is een vergoeding voor blijvende ongeschiktheid, een invaliditeitsuitkering, een vergoeding  
     voor volledige werkloosheid, een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten, een  
     bestaansminimum, een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de door de Vlaamse Regering  
     opgelijste diverse voordelen van dezelfde aard. 
2) Thuisloos: 
     De kinderen wonen niet thuis bij hun ouders. 
     De kinderen zijn tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen. 
3)Trekkende bevolking: 
    De kinderen hebben geen vaste woning. 
    De ouders van die kinderen zijn binnenschippers, kermis – en circusexploitanten en woonwagen- 
    bewoners. 
4)Thuistaal: 
    De kinderen spreken thuis geen Nederlands. 
    De taal die gebruikt wordt voor de gangbare communicatie in het gezin.  
5) Diploma moeder: 
    Moeder bezit geen diploma van ‘hoger secundair onderwijs’ of van een daarmee gelijkwaardig  
    studiebewijs. 

 
Over de gegevens van de eerste drie criteria beschikt het Departement Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap zelf. 
De gegevens over de ‘Thuistaal’ en het ‘Diploma moeder’ moet de school zelf opvragen. 
 
Mogen wij daarom vragen om de bijgevoegde vragenlijst zo waarheidsgetrouw mogelijk in te 
vullen (in het belang van de school) en zo vlug mogelijk aan de school terugbezorgen.  
Indien u dit wenst, kan u de ingevulde vragenlijst in een gesloten omslag aan de school bezorgen. 
De directeur zorgt voor een vertrouwelijke verwerking van deze informatie zoals voorgeschreven in 
de ‘Wet op de privacy en op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’. Deze gegevens 
worden en blijven gedurende vijf jaar bewaard ter inzage van de verificateur aangesteld door de 
Vlaamse Gemeenschap. 
 
Indien je nog vragen hebt kan je terecht bij de directie. 
 
De directie. 
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Waar je kind zich thuis voelt
Molendamstraat 8a, 9750 Zingem - Ouwegem

Tel.: 09 384 95 47 - Fax: 09 384 24 84


