
 

 

DAAR IS DE SCHOOLREKENING… 
WAT NU ? 

 
Schoolgaande kinderen brengen heel wat extra uitgaven met zich mee.  
De schoolfacturen kunnen zwaar doorwegen op het gezinsbudget. 
De Vrije Opwijkse Basisscholen maken een duidelijk overzicht van de  
te verwachten kosten. 
Deze bijdrageregeling vinden jullie terug in het schoolreglement. 
 

WAT ? WANNEER ? HOE ? 

maaltijden & soep 
drankbonnen 

(ev. fruit) 

maandelijks of  
per 2 maand* 

 

☑ overschrijving 
☑ domiciliëring 

☑ gespreide betalingen 

maximumfactuur** 
(uitstappen, toneel, 

zwemmen,…) 
per 2 maand* 

☑ overschrijving 
☑ domiciliëring 
☑ gespreide betalingen  

meerdaagse 
uitstappen 

gespreide 
voorschotfacturen of 

betalingen 

☑ overschrijving 

☑ domiciliëring 
☑ gespreide betalingen  

(turn)kledij 
tijdschriften 

oktober 
☑ overschrijving 
☑ domiciliëring 

☑ gespreide betalingen 

nieuwjaarsbrieven december 
☑ overschrijving 

☑ domiciliëring 
☑ gespreide betalingen 

 
Niet verplicht  

* 2-maandelijkse facturen aan het eind van elke periode : oktober, december, februari, april, juni 
** De maximumfactuur bedraagt voor: kleuters € 45 per schooljaar | lagere school € 90 per schooljaar 
 

 

Ondersteuning bij… 
 

FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN ? 

De leerlingenfactuur kan doorheen het schooljaar gespreid betaald worden. 
 

 

★ Graag een vertrouwelijk gesprek? Neem contact op met de directie: 

   

De Leertrommel & ’t Neerveldje Katleen Van Lemmens 052 35 70 76 
De Lettertuin & De Knipoog Christoph De Smedt 052 35 74 43 

’t Luikertje Jan Bastiaensen 052 35 04 41 
   

 
 

★ Voor de opvolging staan onze administratief medewerkers voor u klaar: 

 

De Leertrommel & ’t Neerveldje 

Els Van de Velde 
Els_administratie@deleertrommel.be 

 

De Lettertuin & De Knipoog 

Bernadette de Boeck 
Bernadette.de.boeck@vbsdm.be 

 

’t Luikertje 

Stefanie Van der Borght 
administratie@tluikertje.be 

 

 

 

                                                                 



 
 
 
 

 
 

SCHOOLTOESLAG 
 

Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer  
indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en  

uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler  
van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 

 
 

  
 
 
 
 

HEB JE HET MOEILIJK…  
 

om schoolrekeningen te betalen of het nodige  
schoolmateriaal aan te kopen? 

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) 
dewegwijzer@opwijk.be 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VRIJE BASISSCHOLEN OPWIJK 
SCHOOLCOMITÉ SINT-VINCENTIUS 

 
 

 
 

De Leertrommel 
Schoolstraat 65A 

’t Neerveldje 
Neerveldstraat 247 

’t Luikertje 
Nijverseelstraat 131 

De Lettertuin 
Steenweg op Vilvoorde 229 

De Knipoog 
Verlorenkostbaan 15 

 
 
 
 

 
 
 

 

                   


