
Voordeel van de
 SCHOOLKANSENPAS?
In het kleuter- en lager onderwijs:

• Je betaalt 25 % van de maximumfactuur aan de 

school van je kind.

• Voor meerdaagse uitstappen in de lagere 

school zoals bos-, zee-, ski- of boerderijklassen 

betaal je 25% van het totaalbedrag aan de school.

In het secundair onderwijs: 

• Je betaalt 25 % van het totaalbedrag van de 

activiteit aan de school.

• In meerdaagse activiteiten wordt niet tussen-

gekomen.

De facturatie verschilt van school tot school.

Kan je de uitstappen
met de school

moeilijk betalen?
gebruik de

SCHOOL
KANSEN

PAS

EEN SAMENWERKING VAN:

Misschien heb je naast de schoolkansenpas ook 

nog recht op een schooltoelage van de Vlaamse 

overheid. Vergeet deze niet aan te vragen.

MEER INFO VIND JE OP
denderleeuw.be/schooltoelage



Wat is een
SCHOOLKANSENPAS?
De schoolkansenpas is er voor gezinnen met een 

klein inkomen. De facturen van de school voor 

activiteiten en uitstappen zijn moeilijk te betalen. 

Met de schoolkansenpas krijgen die gezinnen 

financiële hulp van de school en het OCMW. 

bedrag inkomen wordt aangepast indien u meer 
dan 1 kind heeft

Waar kan je de
 SCHOOLKANSENPAS
 aanvragen?
 OCMW
 Ten Kouter 20, Denderleeuw - 053 66 33 63
 onthaal@ocmwdenderleeuw.be 

OF
Omdat de situatie van jouw gezin bijzonder moeilijk 
is, beslist het OCMW dat je recht hebt op een school-
kansenpas. 

• Heb je al een (vaste) maatschappelijk assistent 
bij het OCMW: maak een afspraak

• Indien je nog geen maatschappelijk assistent 
hebt: nieuwe bezoekers melden zich bij de dienst 
Intake, dit kan zonder afspraak op volgende uren: 
voormiddag van 9.00 - 11.30 uur 
donderdagavond van 18.00 - 19.30 uur

volw. kind maandelijks
gezinsinkomen

2 1 1556.67 euro

1 1 1253.79 euro
“Wij hebben het thuis niet breed. Een 
uitstap met de klas kon ik meestal niet 
betalen. Ik hield mijn kinderen dan maar 
thuis, want elke euro telt. Maar nu heb-
ben ze een schoolkansenpas. Ik betaal 
nu veel minder en ze kunnen wel mee, 
zoals alle andere kinderen.”
 Mama van Arne en Felix

“Doordat we konden deelnemen aan 
culturele activiteiten, zijn er deuren voor 
ons opengegaan. Nieuwe zaken leren 
kennen verruimt je blik.”

Papa van Sam

Voor wie is de
SCHOOLKANSENPAS?
1. Je kind woont in Denderleeuw

2. Je hebt een verhoogde tegemoetkoming
 (zie klevertje ziekenfonds ..1/..1)

OF
Alle netto-inkomsten van jouw gezin zijn
maandelijks niet meer dan deze bedragen: 


