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Beste ouder(s)
NAAR SCHOOL GAAN KOST GELD! 

Ravels wil gezinnen steunen met onderwijscheques. Een onderwijscheque is een cheque 
t.w.v. 10 EUR die gebruikt kan worden om (een deel van) de schoolrekening te betalen. 

VOOR WIE?
•	Schoolgaande	kinderen	waarvan	de	ouders	recht	hebben	op	een	verhoogde	
tegemoetkoming	in	de	gezondheidszorg.	

•	Gezinnen	die	in	schuldbemiddeling	zijn	bij	het	Sociaal	Huis	of	in	een	collectieve	
schuldenregeling	zitten.	

Bij een goedkeuring van je aanvraag ontvang je jaarlijks een korting: 

Kleuterschool 40	EUR

Lagere	school 40	EUR

1ste	graad	secundair	onderwijs 60	EUR

2de,	3de,	4de	graad	secundair	onderwijs,	HBO5-opleiding 80	EUR

Hoger	onderwijs 200	EUR

Voor	kleuter-,	lager-	en	secundair	onderwijs	betaalt	het	OCMW	de	tussenkomst	aan	de	
scholen.	De	scholen	trekken	deze	tussenkomst	af	van	het	bedrag	van	de	schoolrekening.	

HOE GA JE TE WERK? 

•	Vul	het	formulier	in	aan	de	rechterkant
•	Deponeer	het	formulier	nadien	in	de	brievenbus	van	de	school	of	het	Sociaal	Huis	

HEB JE VRAGEN? CONTACTEER ONS!
Sociaal	Huis	–	sociale	dienst
Dreef	19
2381	Ravels
sociale.dienst@ravels.be	
014	46	24	00

Openingsuren:	
ma-vrij	tussen	9.00	uur	en	12.00	uur,		
dinsdagavond	tussen	17.00	uur	en	20.00	uur



Aanvraag onderwijscheques
SCHOOLJAAR 2021-2022

1.
	 Bevestig	hier	een	klevertje	van	het	ziekenfonds	met	de	gegevens	van	je	kind.		

klevertje ziekenfonds

	 	
	 Telefoonnummer:	

2. 	 Bent	u	in	collectieve	schuldenregeling	of	budgetbeheer?	
	 Omcirkel wat past

JA NEE

	 	
	 Zoja,	bij	wie?

3. 	 Ik	ga	akkoord	met	de	verwerking	van	mijn	gegevens	door	de	school	en	het		 	
	 Sociaal	Huis	in	het	kader	van	mijn	aanvraag	onderwijscheques.	

	 	 Handtekening:	

4. 	 Knip	dit	luik	af	en	deponeer	het	in	de	brievenbus	van	de	school	of	het		
	 Sociaal	Huis

Openingsuren:	
ma-vrij	tussen	9.00	uur	en	12.00	uur,		
dinsdagavond	tussen	17.00	uur	en	20.00	uur



Het Sociaal Huis verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens 
verstrekt aan het Sociaal Huis dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. 
De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Het Sociaal Huis verwerkt de persoonsgegevens om hem of 
haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens 
worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende 
functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke 
geval dat het Sociaal Huis persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdruk-
kelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het Sociaal 
Huis de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.
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