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ADVIES OUDERRAAD  
Cash betalingen 2012 

 
Datum eerste versie:  27 augustus 2012 (pré-ouderraad) 
Datum laatste bijwerking:  26 oktober 2012 
 
 

 

  ONTWERP    DEFINITIEF 
 

 
1. Situering 

 
De directie deelde mee op de ouderraad van 23 mei 2012 dat cashbetalingen worden 
uitgeprobeerd op het einde van het schooljaar als een systeem om de oplopende 
openstaande schuld op leerlingenrekeningen tegen te gaan. De directie kondigde aan 
om in het schooljaar '12-'13 deze regeling algemeen door te voeren. 
 

2. Vraag ouderraad  
 
De ouderraad vraagt de directie om een alternatieve oplossing te zoeken om 
wanbetalingen tegen te gaan, in plaats van deze algemene regeling te treffen. 
 

3. Advies ouderraad 23 oktober 2012 
 
Als het systeem van cashbetalingen behouden blijft in afwachting van een 
elektronisch betaalsysteem, adviseren wij volgende ondersteunende maatregelen: 
- Ontvangstbewijs voor elke cashbetaling met vermelding van bedrag, naam 

leerling en datum en handtekening van de ontvanger. 
- Uniform opvolgingssysteem van betalingen (maaltijden, bonnetjes) door alle 

leerkrachten 
- Bonnetjes voor de warme maaltijden 
- Standaard invuldocument voor de ouders ter beschikking stellen op de website: 

voorwerp van betaling, subtotaal en totaalbedrag, datum, naam & klas leerling, … 
Het blad vermeldt duidelijke instructies (bv. enkel maandag = betaaldag) 

- Wie is het centraal aanspreekpunt voor vragen ivm cashbetalingen? 

De ouderraad vraagt een tussentijdse evaluatie rond nieuwjaar en een opvolging 
van de mogelijke alternatieve oplossingen voor volgend schooljaar. 
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4. Stand van zaken 25 oktober 2012 
 
Na overleg tussen de ouderraad en de directie werden volgende afspraken gemaakt:  

- De directie informeert zich verder over alternatieve betalingssystemen; 
- De directie zal het nodige doen om een door de leerkrachten uniform 

opvolgingssysteem van betalingen voor maaltijden in te voeren; 
- De directie stelt een bestelformulier voor maaltijden en drankbonnetjes op de 

website ter beschikking van ouders. Op dit bestelformulier wordt ook een 
strookje met "bewijs van betaling" voorzien.  

- Op brieven waarop uitstappen, studiereizen, … aangekondigd worden en 
gevraagd wordt om cash te betalen, zal ook een standaard strookje “bewijs 
van betaling” voorzien worden.  

- Dir. Pascal Blijkers blijft het centraal aanspreekpunt bij eventuele vragen ivm 
het cash-systeem.  

 
 

5. Publicatie advies 
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