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BuO De Schuit  
type basisaanbod - autiwerking  

Onderwijscheques/schoolpremies : aanvragen in het Sociaal Huis voor het schooljaar 2015-2016! 

Het Sociaal Huis - Ocmw Blankenberge reikt voor het schooljaar 2014-2015 in overleg met jouw school onderwijscheques uit. 
Tot 31 mei 2016 kunnen ouders met een beperkt inkomen onderwijscheques voor hun kinderen uit het lager en secundair onderwijs 
en een onderwijspremie voor hun studenten hoger onderwijs aanvragen.  

De schoolcheques die op naam staan van de student ( e ), kunnen alleen gebruikt worden binnen de school voor de aankoop van 
onder meer boeken, maaltijden, schoolreizen…  

Onderwijscheques worden toegekend aan:  
· de ouder bij wie het schoolgaande kind gedomicilieerd is (voor het kleuter- tot en met het secundair onderwijs). 

Voorwaarden 
· 3 JAAR IN BLANKENBERGE gedomicilieerd gedurende de laatste 6 jaar 
· de aanvrager moet recht hebben op “verhoogde tegemoetkoming” van het ziekenfonds (attest voorleggen). 

 
De cheques worden aan de begunstigde bezorgd tegen een contante betaling van € 2,00 per cheque. 
De waarde van elke cheque bedraagt 10,00 euro. Op iedere onderwijscheque staat de naam van de leerling. Het gebruik van deze 
cheques is strikt persoonsgebonden. 
 
Aanvragen  
De onderwijscheques en de tegemoetkoming voor de student hoger onderwijs kunnen voor het komende schooljaar tussen 1 juni 
2015 en 31 mei 2016 aangevraagd worden in het stadhuis aan de balie van het Sociaal Huis. Ze gelden voor dat ganse schooljaar. 

Voor te leggen bewijsstukken  
· attest ziekenfonds Verhoogde Tegemoetkoming 
· een inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling (te verkrijgen op de school). 
Niet-gebruikte cheques kunnen niet ingewisseld worden.  

Contact : 
Sociaal Huis 
JF. Kennedyplein 1 ( stadhuis – loket nr.5 ) 
8370  BLANKENBERGE 
TEL : 0800 32 450 
Openingsuren : elke werkdag van 8.30 tot 11.30  

Ook Digitaal aanvragen van Studietoelagen is mogelijk in het Sociaal Huis !!  
Meebrengen 
Indien alleenstaande ouder en indien alimentatie : bankuittreksels 
Indien attest invaliditeit FOD Sociale Zekerheid: attest  

Aantal	  cheques Waarde	  van	  
één	  cheque

Totale	  
waarde

Tussenkomst	  
beguns9gde

Tussenkomst	  
OCMW	  
Blankenberge

Kleuteronderwijs 4 10	  € 40	  € 8	  € 32	  €

Lager	  onderwijs 6 10	  € 60	  € 12	  € 48	  €


