


Beste ouder(s) 
 

Naar school gaan kost geld! Het OCMW Brugge  
en het ‘Huis van het Kind Brugge’ willen gezinnen 
steunen met onderwijscheques.  
 
Wat moet je doen? 
 1. Plak een klevertje van het ziekenfonds van  
      je kind op de rechterkant van deze folder. 

 

 2. Duid aan wat van toepassing is. 
   (bewijsstukken kunnen opgevraagd worden  
         door het OCMW Brugge) 
 

 3. Scheur de rechterkant af en geef dit  
   aan de school.  
 
Als je er recht op hebt, dan regelen wij de rest  
met de school.  
  
Bij een goedkeuring ontvang je jaarlijks een korting 
van € 45 op de schoolfactuur van je kleuter(s).  
De korting voor je kind(eren) in de lagere school  
bedraagt € 90. De leerlingen van het secundair  
onderwijs krijgen een korting van € 110.  
 
 

Heb je vragen? Of wil je deze informatie  
niet delen met de school? Neem contact op met:  
 

Huis van het Kind Brugge 
(Huis van de Bruggeling) 
Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge 
050 47 55 15  
info@huisvanhetkindbrugge.be 
www.huisvanhetkindbrugge.be 

 
Het OCMW Brugge hecht veel belang aan de bescherming van uw  
privacy. De manier waarop we gegevens verzamelen en bewaren  
gebeurt conform onze privacyverklaring. Die privacyverklaring kunt  
u vinden op https://www.ocmw-brugge.be/privacy  

https://www.ocmw-brugge.be/privacy


AANVRAAG ONDERWIJSCHEQUES 
SCHOOLJAAR 2021-2022 

 
1. Naam van de school van je kind: 
 
          ………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………… 
 
2.   Plak hieronder een klevertje van  
 het ziekenfonds met de gegevens van  
 je  kind. Dit strookje kan wit, geel, blauw 
 of roze zijn: 
 

 
 
 
 
 
 
3. Is het een aanvraag voor een pleegkind?  
 
 JA   NEE    (omcirkel het juiste) 
 

 Indien ja, bezorg het pleegzorgattest  
 aan de school. 

 
4. Ben je in collectieve schuldenregeling 
 of budgetbeheer met schulden?  
 

 JA   NEE    (omcirkel het juiste) 
 

 Indien ja, bij wie:…………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………… 

 
5. Scheur deze kant van de folder af   
 en bezorg dit aan de school.  
 



www.ocmw-brugge.be 

Bij Huis van het Kind Brugge  
kan je terecht met al je vragen 
over opvoeden en opgroeien. 

 
www.huisvanhetkindbrugge.be 


