
VU
 g

em
ee

nt
e 

Be
ve

re
n 

• M
ar

c 
Va

n 
de

 V
ijv

er
 • 

bu
rg

em
ee

st
er

 • 
Gr

av
en

pl
ei

n 
8 

• 9
12

0 
Be

ve
re

n 
| O

nt
w

er
p 

di
en

st
 C

om
m

un
ic

at
ie

SCHOOLPARTICIPATIEFONDS

KORTING OP UW SCHOOLFACTUUR?
Dat kan met het schoolparticipatiefonds!  

Misschien heeft u ook recht op deze korting.  
Lees er meer over in deze folder.



SCHOOLPARTICIPATIEFONDS
Wist u dat 1 op de 10 leerlingen recht heeft op korting op de schoolfactuur? Misschien 
heeft u er dus ook recht op. Ontdek het samen met ons. 

KOMT U IN AANMERKING VOOR DE KORTING?

• Heeft u al contact met het Sociaal Huis in Beveren? Vraag dan zeker even na bij de 
medewerkers of u recht heeft op deze korting.

• Woont u in Beveren en weet u niet zeker of u recht heeft op een korting op de 
schoolfactuur? Vind het antwoord in het onderstaand schema.

• Woont u niet in Beveren maar loopt uw kind school in Beveren? Neem dan contact 
op met uw eigen gemeente en ontdek of zij ook een korting voorzien op de 
schoolfactuur voor uw kind.

HOE VRAAGT U DE KORTING AAN

Ik heb een belastbaar gezinsinkomen 
hoger dan 33 500 EUR of ik heb meer 
dan 1 eigen woning.

Ik heb een belastbaar gezinsinkomen 
minder dan 33 500 euro en ik heb 
max. 1 eigen woning.

Ik heb recht op de verhoogde 
tegemoetkoming en ik heb max. 1 
eigen woning. 

Ik heb schuldenlast (collectieve 
schuldbemiddeling, budgetbeheer of 
budgetbegeleiding). 

U heeft geen korting op de 
schoolfactuur. 

U heeft mogelijk recht op 
korting op de schoolfactuur. Vul 
bijgevoegd strookje in en geef het 
af op de school van uw kind. 

U heeft recht op korting op de 
schoolfactuur. Vul bijgevoegd 
strookje in en geef het af op de 
school van uw kind.

HOEVEEL BEDRAAGT DE KORTING

• kleuterschool: max. 50 EUR / per schooljaar

• lagere school: max. 100 EUR / per schooljaar

• middelbare school: max. 150 EUR / per schooljaar

Vul onderstaande strook in en geef het af aan het secretariaat of directie van de school 
of aan de leerkracht van uw kind.  
De school zal contact met u opnemen om u te helpen met het invullen van het 
aanvraagformulier voor het schoolparticipatiefonds.

Naam en voornaam leerling  ..................................................................................................

Naam school  ..................................................................................................

Uw adres  ..................................................................................................

Uw e-mailadres  ..................................................................................................

Uw telefoonnummer  ..................................................................................................

Andere schoolgaande kinderen binnen het gezin (schrap wat niet past)? JA / NEEN

 
klever mutualiteit

kind 1

klever mutualiteit

kind 2

Stap 1:  Bezorg onderstaand, ingevuld strookje aan het secretariaat of directie van 
de school of aan de leerkracht van uw kind. 

Stap 2:  De school bezorgt u het aanvraagformulier voor de korting en vult dit, als u 
dit wenst, samen met u in. 

Stap 3: U of de school bezorgt het aanvraagformulier aan het Sociaal Huis van 
gemeente Beveren. 

Stap 4: Het Sociaal Huis controleert uw aanvraag. 

Stap 5: Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een bevestigingsbrief. Het 
Sociaal Huis stuurt het attest rechtstreeks naar de school van uw kind. Uw korting 
wordt dan verrekend op de schoolfactuur. 

 



MEER INFORMATIE
T 03 750 15 11 | E info@beveren.be 

INFORMATIE VOOR DE SCHOLEN

• Krijgt u als directie, leerkracht of medewerker van de school dit strookje? 
Bezorg dit strookje aan de secretariaatsmedewerker van uw school.

• Krijgt u als secretariaatsmedewerker een ingevuld strookje? 
Bezorg het aanvraagformulier aan de betrokken ouders. De ouders kunnen, als ze dit 
wensen, een afspraak maken met de school of bij team Welzijn Sociaal Huis om het 
aanvraagformulier samen in te vullen.  
Spreek af wie het ingevulde  aanvraagformulier aan het Sociaal Huis bezorgt: de 
ouders zelf of de school.  
Het invulstrookje volstaat niet om de aanvraag te behandelen, een ingevuld 
aanvraagformulier is steeds noodzakelijk. 

• Wie heeft recht op deze korting? 
Het Sociaal Huis bezorgt een attest voor alle leerlingen die in aanmerking komen, 
rechtstreeks aan de school. De ouders ontvangen een brief ter bevestiging van de 
goedkeuring.


