NETOVERSCHRIJDEND CHARTER ‘KOSTENBEWUST ONDERWIJS’ VOOR ALLE SCHOLEN VAN OPWIJK
Visie
Wij geloven er in dat wij als school een verschil kunnen maken op
vlak van (kans)armoede. Daarom engageren wij ons om gelijke
onderwijskansen voor alle kinderen na te streven.
Wij zetten in op verschillende werkvelden rond (kans)armoede. Wij
besteden aandacht aan het sensibiliseren van het hele schoolteam.
Wij nemen de nodige initiatieven om onbetaalde schoolrekeningen
te voorkomen en op te volgen. Zo willen wij (kans)armoede als
oorzaak van ongelijke onderwijskansen aanpakken.

.

Thema 1: sensibilisering
“Op onze school werken we aan een positieve en realistische beeldvoming over kwetsbare gezinnen.”
Doelen:
•
•

(h)erkennen en detecteren van (kans)armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid
Kansarmoede is een complexe realiteit die geworteld zit in verschillende levensdomeinen en opgroeien in (kans)armoede heeft
een sterke invloed op schools presteren.
Betaalbaar onderwijs bespreekbaar maken
Kansarmoede en maatschappelijke kwetsbaarheid zijn bespreekbaar met en onder alle betrokken partijen (het schoolteam,
ouders, leerlingen, ouderraad,…).

Voorbeelden van concrete acties op onze school:
• We plaatsen het thema en opvolging van actiepunten regelmatig op de agenda van de personeelsvergadering,
bestuursvergaderingen, ouderraad, directieraad, vergaderingen met: 3W-Plus, toezichters, administratief personeel, medewerkers,…
• We leren de signalen van armoede kennen en gaan aan de slag met een signaallijst.
o We integreren de signaallijst in ons inschrijvingsbeleid, niet om te stigmatiseren maar om alert te zijn.

Thema 2: preventie
“Op onze school focussen we op kostenbewust schoolbeleid en communicatiebeleid”
Doelen:
•
•

We streven er naar om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden zonder afbreuk te doen aan waardevolle activiteiten
De school zoekt steeds naar structurele mogelijkheden om schoolkosten zo laag mogelijk te houden voor elke leerling.
De school voert heldere communicatie naar alle (leerlingen en) ouders
Dialoog tussen ouders en school staat steeds voorop. De school investeert in duidelijke en heldere communicatie.

Voorbeelden van concrete acties op onze school:
• We stellen jaarlijks een overzicht van schoolkosten op en overlopen met het schoolteam hoe we kosten kunnen beheersen,
differentiëren en welke acties we kunnen ondernemen.
• We gaan bewust om met de kosten die vallen onder de maximumfactuur en we laten de leerkrachten daarover onderlinge afspraken
maken (enkel basisonderwijs).
• We bieden ouders verschillende mogelijkheden aan om de facturen te betalen (bv. cash, overschrijving, gespreide betaling,…).
• We stimuleren de samenwerking met ouders en welzijnspartners en signaleren indien nodig.
• We stellen één contactpersoon aan die instaat voor de opvolging van de communicatie tussen het schoolteam en welzijnspartners
(bv. schoolambassadeur).
• We sluiten aan bij netwerkmomenten van Opwijk waar sociale partners of initiatieven worden voorgesteld.

Thema 3: opvolging
“Op onze school werken we aan ‘menswaardig’ innen door in te zetten op een gestructureerde en consequente
opvolging van (onbetaalde) schoolrekeningen en samenwerking met externe dienst- en hulpverlening
Doelen:
•
•
•

De school ondersteunt kwetsbare ouders om maximaal beroep op hun rechten te kunnen doen. De school werkt hiervoor samen
met externe partners
Alle medewerkers van het schoolteam kunnen ouders doorverwijzen naar dienst- en hulpverlening in Opwijk
We streven ernaar om kinderen niet te confronteren met onbetaalde schoolrekeningen.
Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de financiële problemen van hun ouders en worden hier niet mee belast.
Openstaande schulden worden op een menswaardige manier geïnd
Gerechtelijke procedures (zoals samenwerking met My Trusto en andere deurwaarders of incassobureaus) hebben zelden tot
nooit een positieve impact op het kind, gezin of de school. De school vermijdt gerechtelijke procedures. De school volgt de nietbetaling van schoolrekeningen onmiddellijk op en helpt ouders op weg naar dienst- en hulpverlening inzake budgetbeheer en
budgetbegeleiding.

Voorbeelden van concrete acties op onze school:
• We evalueren het huidige interne beleid inzake de facturatie en het opvolgen van schoolrekeningen en bepalen acties om het beleid
bij te sturen.
o Hulplijn en ondersteuning kan je vragen aan de vzw ‘SOS schulden op school’ – zij bieden hiervoor individuele begeleiding.
• We doen beroep op het Sociaal Huis van Opwijk om ouders tijdig door te verwijzen naar passende dienst- en hulpverlening in
Opwijk.
• We sluiten leerlingen niet uit: ze kunnen steeds deelnemen aan activiteiten, documenten ontvangen,…
• We evalueren het huidige interne beleid inzake de facturatie en het opvolgen van onbetaalde schoolrekeningen en sturen bij waar
nodig.
• We werken mee aan een netoverschrijdend stappenplan voor de opvolging van onbetaalde schoolrekeningen in Opwijk en passen dit
aan op maat van onze school.
• We leren diensten en initiatieven in Opwijk kennen rond budgetbegeleiding en budgetbeheer en informeren ouders gericht over dit
aanbod in Opwijk.
• We vermijden incassobureaus (zoals “my trusto”) en zoeken naar andere manieren om ouders de facturen te laten betalen.

Je kan op school altijd terecht bij:
Jan Bastiaensen | Directie | Tel. 052 35 04 41 | Mail: directie@tluikertje.be
Katrien Heyvaert |Opvolging leerlingenfacturatie | Tel. 052 35 04 41 | Mail: administratie@tluikertje.be
Om, bijvoorbeeld, een afbetalingsplan af te spreken.
*************************************************************************************************************************************************************
Heb je het moeilijk om deze (en andere) rekening(en) te betalen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met volgende dienst. Zij zoeken
samen met jou naar een mogelijke oplossing.
SOCIAAL HUIS DE WEGWIJZER
Kloosterstraat 10, 1745 Opwijk | Tel. 0800 113 41 (gratis) | Mail: dewegwijzer@opwijk.be

