Wat meebrengen?
inschrijvingsattest van de school of gelijkwaardig
een bewijs van verhoogde tegemoetkoming
(bv. klevertje ziekenfonds)

Waar te koop?
De onderwijscheques voor het schooljaar 2017-2018
kunnen tussen 21 augustus 2017 en 30 juni 2018
aangekocht worden:
in het Huis van de Bruggeling:
in de opvoedingswinkel
bij het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Let op, maak eerst een afspraak op het nummer
050 47 55 15.
of op een verkoopmoment op school
(vraag meer info op school)

Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T 050 47 55 15
info@opvoedingswinkelbrugge.be

ONDERWIJScheques

helpen de schoolrekening betalen!
schooljaar 2017-2018

Wat zijn onderwijscheques?
Onderwijscheques zijn cheques waarmee je
verplichte schoolkosten kunt betalen. We willen met
deze cheques gezinnen die het ﬁnancieel moeilijk
hebben een duwtje in de rug geven.

schooljaar 2017-2018 | geldig tot 13 juli 2018

Naam: .............................................................................................
Voornaam: ...................................................................................

EURO

10

ONDERWIJScheque

kleef hier een klevertje van het ziekenfonds

VOORWAARDEN: deze cheque is enkel geldig voor strikt persoonlijk gebruik. Elk ongeldig gebruik heeft een volledige uitsluiting van deze tegemoetkoming tot gevolg.
Onderwijscheques kunnen gebruikt worden voor schoolreizen en -uitstappen binnen de schooltijden, sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden,
verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school. Ongebruikte cheques kunnen niet omgewisseld worden.

Wat kost het?
Voor wie?
Ouder(s)/voogd bij wie het schoolgaand kind
gedomicilieerd is, en voldoet aan de voorwaarden:
de aanvrager moet ingeschreven zijn in het
bevolkings- of vreemdelingenregister van Brugge;
één van de inwonende leden van het gezin
(eerste graad) van de aanvrager moet recht
hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT);
gezinnen waarvan één van de ouders in collectieve
schuldenregeling zit.
Tenzij de jongere meerderjarig is en niet meer bij de
ouder(s)/voogd woont, dan worden de cheques
toegekend aan de meerderjarige zelf.

Je betaalt 2 euro en daarvoor krijg je een cheque
met een waarde van 10 euro.
De cheques zijn strikt persoonsgebonden (naam van
de leerling wordt erop vermeld) en zijn het hele
schooljaar geldig. Niet gebruikte cheques kunnen
niet ingewisseld worden.
Hoeveel cheques kan je kopen per kind?
kleuteronderwijs

6 cheques

lager onderwijs

9 cheques

secundair onderwijs

12 cheques

Wat kan je ermee betalen?
Scholen waar Brugse leerlingen ingeschreven zijn
aanvaarden onderwijscheques voor:
schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden;
sportdagen en andere activiteiten binnen de
schooltijden;
verplichte aankoop van schoolboeken,
werkmateriaal en turngerief van de school.

