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schooljaar 2O22-2O23schooljaar 2O22-2O23



Beste ouder(s)
NAAR SCHOOL GAAN KOST GELD! 

WAT IS DE ONDERWIJSCHEQUE?
Een eenmalige tussenkomst van Stad Hoogstraten die  
wordt terugbetaald op de schoolrekening van je kind. 

HEB IK RECHT OP EEN ONDERWIJSCHEQUE?
Je hebt recht op de onderwijscheque als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, 
collectieve schuldenregeling of budgetbeheer. Ken je dit niet of weet je niet wat dit is?  
Vul dan zeker het strookje in. 

HOEVEEL IS DE ONDERWIJSCHEQUE?

Kleuterschool 40 euro

Lagere school 40 euro

1ste graad secundair onderwijs 60 euro

2de, 3de & 4de graad secundair onderwijs 80 euro

Hoger onderwijs 200 euro

HOE KAN JE DE ONDERWIJSCHEQUE AANVRAGEN?
• Online via deze link: www.hoogstraten.be/onderwijscheque
• Via het strookje op de volgende pagina.

Aanvragen tot 10 oktober 2022 6 februari 2023 2 mei 2023

Uitbetaling vanaf 7 november 2022 15 maart 2023 1 juni 2023

HEB JE VRAGEN? CONTACTEER ONS!
Sociale dienst
Heilig Bloedlaan 252C
2320 Hoogstraten
T 03 340 16 01
socialedienst@hoogstraten.be

Openingsuren: 
Zonder afspraak elke werkdag 09.00u - 12.00u 
Of maak een afspraak via telefoon of mail.

Kinderen eerst 
T 03 340 19 52
kindereneerst@hoogstraten.be 
huisvanhetkind@hoogstraten.be
www.huisvanhetkindhoogstraten.be



Aanvraag onderwijscheque
SCHOOLJAAR 2022-2023

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

klevertje ziekenfonds

 Telefoonnummer: 

2.  Bent u in collectieve schuldenregeling of budgetbeheer? 
 (de sociale dienst kan verder informatie vragen)

JA NEE

 Indien ja, bij wie?

3.  Schrijf hier in welke klas/leerjaar en school uw kind zit:

 Klas:  School: 

4.  Scheur dit rechterluik af en bezorg het in een enveloppe aan het secretariaat  
 of de klastitularis van de school.

*schrappen wat niet past



Hierbij geeft ondergetekende, de aanvrager, aan de gemeente de machtiging om alle inlichtingen en verklaringen na te vragen 
bij instellingen van sociale zekerheid en bij de openbare besturen, en dit met het oog op een tegemoetkoming om schoolkosten te 
betalen. De gemeente engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen.

U geeft aan de sociale dienst de toelating om alle inlichtingen en verklaringen na te zien bij financiële instellingen, instellingen van 
sociale zekerheid en bij de openbare besturen. Via het netwerk van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid zal er ook informatie over 
u doorgegeven kunnen worden aan andere instellingen aangesloten op dit netwerk om uw rechten ook binnen andere sectoren 
optimaal te doen gelden. De sociale dienst is steeds verplicht de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Ken je de vrijetijdscheque al?
WAT IS DE VRIJETIJDSCHEQUE?
Stad Hoogstraten heeft een subsidie waar kinderen en jongeren tot 18 jaar een 
terugbetaling kunnen aanvragen voor inschrijvings- en/of lidgelden. Als je recht hebt 
op de onderwijscheque heb je ook recht op de vrijetijdscheque.

HOEVEEL BEDRAAGT DE VRIJETIJDSCHEQUE?
 - Lid- en inschrijvingsgeld van een sport-, jeugd- of socioculturele vereniging,  

 IKO en Academie voor Muziek en Woord, kampen, uitstappen en wedstrijden 
 (50% - tot 200 euro per jaar).
 - Materiaal en kledij voor wie lid of ingeschreven is (50% - tot 50 euro per jaar).

WAAR VRAAG IK MIJN VRIJETIJDSCHEQUE AAN?
online via: www.hoogstraten.be/vrijetijdscheque

MEER INFO EN AANVRAGEN VIA
www.hoogstraten.be/vrijetijdscheque - kindereneerst@hoogstraten.be
T 03 340 19 52

Heb je recht op een onderwijscheque, maar woon je NIET in Hoogstraten? 
deze gemeentes hebben ook een onderwijscheque:


