
 

Reglement Onderwijscheques  

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/04/2022 

 

Art. 1: Doel  en doelgroep  

Onderwijscheques zijn cheques waarmee ouders de schoolkosten kunnen betalen.  

Gemeente Koksijde wil met de onderwijscheque de betaalbaarheid van het onderwijs garanderen 

en de gelijke schoolkansen vrijwaren.   

 

De onderwijscheques zijn bestemd voor leerlingen kleuter-, lager- en secundair onderwijs.  

 

Art. 2 Onderwijscheque  

 

Elke onderwijscheque heeft een waarde van:  

• € 32 voor kleuters 

• € 48 voor lager onderwijs 

• € 64 voor secundair onderwijs   

 

De onderwijscheque is persoonlijk en kan enkel worden gebruikt voor de betaling van de 

schoolfactuur van het kind voor wie de cheques werden toegekend.  

De cheque kan in geen geval gebruikt worden voor facturen schoolbus noch voor factuur van voor-

en naschoolse kinderopvang. 

 

Een toegekende onderwijscheque blijft het volledige schooljaar geldig.  

Resterende cheques kunnen niet overgedragen worden naar volgend schooljaar. 

 

De onderwijscheque is digitaal en vermeld  

• De naam van de leerling (bestandsnaam) 

• Een QR code  

• Bedrag van de onderwijscheque  

• Schooljaar en vervaldatum (= uiterste datum dat school cheque kan innen via Cirklo) 

 

Art. 2 Voorwaarden  

De onderwijscheques worden toegekend aan kinderen die gedomicilieerd zijn in Koksijde.  

Het gezin van de aanvrager beschikt niet over een eigendom (uitzondering: pleeggezinnen). 

 

Om van de onderwijscheques te kunnen genieten moet er voldaan zijn aan 1 van volgende 

voorwaarden:  

• Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming  

• In budgetbeheer of collectieve schuldenregeling  

• Pleegkinderen die verblijven in een pleeggezin van Koksijde  

• Attest van het OCMW waaruit blijkt dat het gezin een kwetsbaar gezin is 

 

Na ontvangst van het aanvraagformulier worden nagekeken of de aanvrager voldoet aan de 

voorwaarden.  

 

De toekenning van de onderwijscheque kan enkel zolang er nog budget beschikbaar is.  

 

Art. 4 Procedure  

 

De onderwijscheques kunnen elk schooljaar aangevraagd worden.  

De cheques zijn geldig tot 31 juli van het lopende schooljaar waarvoor ze zijn toegekend.  

 



De onderwijscheque kan aangevraagd worden door de ouders of voogd van het kind via het 

aanvraagformulier.  

 

Het aanvraagformulier wordt bezorgd aan het Sociaal Huis.  

Na ontvangst van het aanvraagformulier worden de voorwaarden gecontroleerd. 

 

Indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden, wordt de onderwijscheque rechtstreeks bezorgd 

aan de school. De school int de waarde van de onderwijscheque via het digitale platform Cirklo.  

De school int ten laatste op vervaldag van de cheque de waarde van de openstaande 

schoolfactuur/schoolfacturen via het online platform Cirklo, met maximaal bedrag gelijk aan de 

waarde van de uitgeschreven onderwijscheque. 

 

De aanvrager krijgt een melding of zijn aanvraag werd goedgekeurd of werd geweigerd door het 

Sociaal Huis. De school informeert de ouders welke facturen betaald werden met de 

onderwijscheques.  

 

Per kwartaal krijgt het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een overzicht van de aanvragen.  

 

D.m.v. steekproef zal door het sociaal huis een overzicht gevraagd worden van de facturen die 

werden vereffend met de onderwijscheques. 

 

 

Art. 6 Inwerkingtreding  

Dit reglement treedt in werking vanaf 01/07/2022.  


