
School
kosten

Een brochure voor ouders over:
 Voor welke dingen kan een school 
geld vragen?

 Wie helpt je de rekeningen te betalen?

UiTPAS KEMPEN (met kansentarief)

Met een UiTPAS (met kansentarief) moet je op veel plaatsen minder geld 
betalen (bijvoorbeeld bij sportclubs, in de kinderopvang, in het zwembad,
…). Je krijgt een gratis UiTPAS als je een verhoogde tegemoetkoming bij 
het ziekenfonds of een laag inkomen hebt. 

Meer informatie over de UiTPAS: www.uitpaskempen.be 

EXTRA TOELAGEN

Vanaf 1 september 2019 krijg je automatisch een schooltoelage via het 
Groeipakket (dit is de voormalige kinderbijslag). Je moet geen 
schooltoelage meer aanvragen. Er bestaan ook extra toeslagen, zoals de 
kleutertoeslag en de schooltoeslag. Deze toeslagen krijg je bovenop het 
Groeipakket. Als je hier recht op hebt, worden deze toeslagen automatisch 
uitbetaald.

Wil je hier meer over weten?
Je kan vragen stellen op de school van je kind

Zie ook www.groeipakket.be/nl of bel het gratis nummer 1700
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Heb je nog andere vragen?
Wil je weten waar je recht op hebt  (op basis van gezinssamenstelling 
en inkomen)?

Wil je weten bij welke diensten of organisaties je in Turnhout 
terecht kan?

Neem contact op met het Welzijnsonthaal:

Stationstraat 80  
2300 Turnhout
014 47 11 00
info@welzijnsonthaal.be



Voor welke dingen kan een school geld vragen 
(kosten aanrekenen)?

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS 
Gratis

Alles wat je kind nodig heeft in de klas is gratis; bijvoorbeeld potloden, boe-
ken, rekenmachine… 

Kosten

Je kind gaat soms op uitstap of doet iets speciaals op school. Dit moet je aan 
de school betalen. Per schooljaar mag dit niet duurder zijn dan:

voor een kleuter 

voor een kind in de lagere school

Sommige scholen gaan op vakantie (bos- of zeeklassen). Dit moet je nog extra 
betalen. Tijdens de hele lagere school mag de prijs van deze bos- en zeeklas-
sen niet hoger zijn dan 

Andere kosten

Scholen mogen ook geld vragen voor kinderopvang (als je kind voor of na 
schooltijd nog even op school moet blijven) en voor eten en drinken op school. 

SECUNDAIR ONDERWIJS

Inschrijven op een school is gratis. Verder zijn er geen regels over hoeveel 
kosten scholen mogen aanrekenen.

Waar kan ik hulp vragen om de schoolkosten te betalen 
(tegemoetkoming of spreiding van kosten)?

DE SCHOOL kan samen met jou op zoek gaan naar oplossingen. 
Praat met de directeur van de school. Er is zeker een oplossing, 
bijvoorbeeld betalen over een langere tijd, in kleinere stukjes. 
Sommige scholen hebben een solidariteitsfonds. Vraag hier ook naar.

 ZIEKENFONDS / MUTUALITEIT  (voor schoolkosten en vrije tijd) 

Ziekenfondsen betalen een deel van de kosten terug van:

Daguitstappen, bos-, zee- en sneeuwklassen,  jeugdbeweging, speelplein-
werking of sportclub.

Logopedie, een bril, een diëtist, thuisonderwijs bij ziekte,….Sommige zie-
kenfondsen betalen ook een deel van de prijs van een psycholoog terug.

Vraag  informatie bij je ziekenfonds.

MyTrustO

MyTrustO is een neutrale dienstverlening en helpt iedereen. Je telefoneert 
naar 03 220 12 00. Je zoekt samen met MyTrustO uit hoe je je rekeningen kan 
betalen. Meer info www.mytrusto.be

OCMW

Het OCMW bekijkt of je recht hebt op een tegemoetkoming (dan betalen ze 
een stukje van de kostprijs terug) voor schoolkosten en/of andere kosten. Dit 
is alleen voor gezinnen met een laag inkomen. Dat kan ook als je werkt maar 
niet veel verdient of schulden hebt.

Vraag bij het OCMW na of je hier recht op hebt.

KOSTEN VOOR KINDEROPVANG (buiten de schooluren en tijdens de 
vakanties) VIA BELASTINGBRIEF 

Vul de kosten van voor- en naschoolse kinderopvang, speelpleinwerking en 
vakantiekampen –voor kinderen jonger dan 12 jaar-  in op je belastingbrief.

Hoeveel en wanneer moet ik betalen?
Je krijgt bij het begin van elk schooljaar van de school een lijst met  (ver-
wachte) kosten. Die lijst staat in het schoolreglement of op een apart blad. 

In het schoolreglement staat uitgelegd hoe en wanneer een school de 
rekeningen naar ouders opstuurt. 
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