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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. 


