
Ga je naar school buiten Koksijde?  

Geen probleem! Ook in deze scholen worden de 

onderwijscheques aanvaard.  

 

Woon je niet in Koksijde?  

Ook geen probleem!  

Nieuwpoort, De Panne en Veurne hebben ook 

onderwijscheques die je kan aanvragen.  

Vraag dit na bij de school of het Sociaal 

Huis/OCMW.  

 
 

       
 

 

Andere tegemoetkomingen in Koksijde 

Laptop/computer  
Heb je voor school een computer of laptop 

nodig? Neem contact op met het Sociaal Huis. 

We kijken samen of je in aanmerking komt voor 

een tussenkomst bij de aankoop van een laptop 

of computer  

 

Tussenkomst facturen  

Heb je bepaalde facturen die je niet kan 

betalen? Na een sociaal en financieel onderzoek 

kan het Sociaal Huis mogelijks een tussenkomst 

geven. Kom langs bij het Sociaal Huis.  

 

Hulp bij je budget nodig?  

Het je een inkomen, teveel facturen en zie je de 

bomen niet meer door het bos?  

Dan kan het Sociaal Huis je hierin ook 

begeleiden. Dit kan gaan van het aanvragen 

van een afbetalingsplan, in kaart brengen van 

je maandelijkse inkomsten en uitgaven, je 

helpen bij de maandelijkse betalingen, enz… 

Kom langs in het Sociaal Huis voor meer 

informatie.  

 

Andere vragen rond welzijn of zorg?  

Kom langs bij het Sociaal Huis. Dit kan iedere 

voormiddag zonder afspraak. Liefst op 

afspraak? Geen probleem: bel 058/53 43 10 of 

mail naar info@sociaalhuiskoksijde.be.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ONDERWIJSCHEQUES 

aanvraagformulier 
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 Onderwijscheques  

 
Naar school gaan kost geld! Koksijde wil gezinnen 

ondersteunen met onderwijscheques. Op deze 
manier houden we de schoolrekening betaalbaar voor 
iedereen!  

 
Afhankelijk van de school waar je kinderen zitten 
(lagere school/kleuterschool of middelbare school) 
kan je een aantal onderwijscheques bekomen:  
 

o Kleuters: 4 cheques per schooljaar  

o Lagere school: 6 cheques per schooljaar  

o Middelbare school: 8 cheques per schooljaar  

Hoe ga je te werk?  
 

1. Bevestig een kleefbriefje van het ziekenfonds 

op het aanvraagformulier  

2. Duid alle informatie aan 

3. Scheur het aanvraagformulier (rechterluik) af 

en bezorg dit aan  

➔ De school  

➔ Het Sociaal Huis  

4. U krijgt een brief van het Sociaal Huis als u 

in aanmerking komt voor de 

onderwijscheques + melding dat u de 

cheques mag komen ophalen in het Sociaal 

Huis 

 

Nog vragen? 
Neem contact op met het Sociaal Huis:  
Adres: Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde  
Telefoon: 058 53 43 10  
Mail: info@sociaalhuiskoksijde.be

Kom je in aanmerking?  
 

Volgende personen komen in aanmerking voor de 

onderwijscheques:  
 

• Personen met verhoogde tegemoetkomingen 

zonder eigendom 

 

• Personen in collectieve schuldenregeling of in 

budgetbeheer 

 

• Alleenstaande personen met een inkomen 

lager inkomen dan € 1.000  

 

• Samenwonenden met een inkomen lager dan 

€2.101,00 

 

• Mensen die beschikken over een attest van 

OCMW Koksijde waaruit blijkt dat de 

aanvraag gerechtvaardigd is. 

 

 
 

 

 

AANVRAAGFORMULIER 

Stap 1: vul in en kruis aan wat van toepassing is 

Naam school: …………………………………… 

Ik vraag onderwijscheques aan voor  
0 kleuter:  ………  aantal kind(eren) 
0 lagere school : ………  aantal kind(eren)             
0 middelbare school:  ……… aantal kind(eren) 

 

Stap 2: Identiteit en voorwaarden (kruis aan wat 

van toepassing is.)  

1. Bevestig hier kleefbriefje van het zieken-

fonds. Dit kan wit, geel, blauw of roze zijn. 

Ik heb een eigendom:     Ja      Nee     

 

2. Bent u in budgetbeheer of collectieve 

schuldenregeling? Ja   Nee     
Indien ja, bij wie? …………………………………………. 

3. Heb je een laag inkomen? Bezorg de bewijzen 
samen met het aanvraagformulier (zie: kom je in 
aanmerking)  

 

Stap 3 

Bezorg het aanvraagformulier aan de school of aan 

het Sociaal Huis. 

 

Stap 4 

Je ontvangt een brief van het Sociaal Huis om de 

bonnen op te halen in het Sociaal Huis  

 

Stap 5 

Bezorg de onderwijscheques aan de school. De 

waarde van de onderwijscheques wordt afgetrokken 

van de schoolfactuur.  
Het Sociaal Huis hecht veel belang aan de bescherming van uw 

privacy. De manier waarop we gegevens verzamelen en bewaren 

gebeurt conform onze privacyverklaring, terug te vinden op de 

https://www.koksijde.be/privacy-en-cookie-policy    
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