                  Wevelgem, 25 oktober 2017

Betreft: Aanvraag studietoelage - zitdag woensdag 8 november
Beste ouders,
Een studietoelage is een financiële tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap ter
ondersteuning van de studiekosten voor zowel kinderen in het kleuter-, basis-, secundair,
hoger als universitair onderwijs.
Eén op vier kinderen in het Vlaams onderwijs komt in aanmerking voor een
studietoelage.
Een aanvraag voor dit schooljaar kan ingediend worden tot en met 31 mei 2018.
Hoe kunt u een aanvraag doen?
U kunt met één dossier een aanvraag doen voor alle kinderen uit uw gezin.
Een online aanvraag indienen gaat snel.
Surf daarvoor naar www.studietoelagen.be.
Hiervoor hebt u een token of digitale kaartlezer nodig.
U kunt ook een aanvraag doen op papier.
Formulieren hiervoor zijn beschikbaar in het secretariaat van onze school.
Hulp nodig bij uw aanvraag?
Op woensdag 8 november kunt u in onze school hulp krijgen bij de aanvraag van een
studietoelage. Een medewerker van de gemeente zal er uw aanvraag opmaken.
U kunt hiervoor terecht in onze school tussen volgende uren: 1
 6.00u - 19.30u.
Gelieve bijgaand strookje in te vullen en terug mee te geven met uw kind.
Past het voor u niet om langs te komen, dan kunt u ook in het gemeentehuis van
Wevelgem terecht voor hulp bij de aanvraag.
Maak bij voorkeur een afspraak.
Dat kan op 056 43 34 00, via mail op burgerzaken@wevelgem.be of op de website
www.wevelgem.be/studietoelagen .
U kunt ook zonder afspraak terecht in het gemeenteloket (sociale zaken) tijdens de
openingsuren.
Wat moet u meebrengen?
●
●
●

Rijksregisternummer van de ouder (elektronische identiteitskaart of sis-kaart)
Bankrekeningnummer van de ouder
Indien u onderhoudsgeld (alimentatie) ontvangt: breng bij voorkeur een kopie van
alle maandelijkse rekeninguittreksels van onderhoudsgeld die u in 2016
ontvangen/betaald hebt.

●

●

Indien van toepassing: huurcontract kot of attest van het internaat. Pas op: het
huurcontract moet ondertekend zijn door de huurder (student) en de verhuurder en
van toepassing zijn op het betreffende schooljaar.
Voor meerderjarige studenten:
○ Email-adres van de student
○ Bankrekeningnummer van de student

Hoeveel bedraagt de toelage?
·
·
·
·











K
 leuteronderwijs: 94,98 euro.
  Lager onderwijs: tussen 106,86 en 160,28 euro.
  Voltijds secundair onderwijs: minimum 133,08 euro.
  Hogeschool/universiteit: minimum 256,33 euro.

Wie kan een aanvraag doen?
·         (Pleeg)ouders van leerlingen of studenten
·         De meerderjarige student
De grootte van uw gezinsinkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een studietoelage.
De personen ten laste in uw gezin worden uitgedrukt in punten.
Hoe meer punten, hoe hoger uw inkomen mag zijn.
Wanneer weet u of u een toelage krijgt?
Het duurt ongeveer 2 à 3 maanden voor u weet of u al dan niet een toelage ontvangt.
Tenzij uw dossier onvolledig is.
Dan moet u eerst nog de ontbrekende informatie bezorgen.
-------------------------------------------------------------------------------------------- Graag terug bezorgen aan de leerkracht
tegen ten laatste 6 november
De ouders van: _________________________________________ uit klas: _____
willen een afspraak maken voor het invullen van de schooltoelage in het secretariaat en
zijn vrij op volgende momenten:
16.00 uur

17.15 uur

18.30 uur

16.15 uur

17.30 uur

18.45 uur

16.30 uur

17.45 uur

19.00 uur

16.45 uur

18.00 uur

19.15 uur

17.00 uur

18.15 uur

19.30 uur

Gelieve een kruisje te plaatsen bij alle uren dat u naar school kunt komen.
U krijgt dan een briefje terug op welk ogenblik u verwacht wordt.

