
 
 

 

ENGAGEMENTSVERKLARING SCHOOL 

 

1. De school verklaart kennis te hebben genomen van de doelstelling, criteria en werkwijze van 

de Solidariteitsrekening Scholen zoals bepaald door de Koning Boudewijnstichting. 

 

2. Financiële aandachtspunten 

 

2.1. De school zoekt steeds naar de, voor de ouders, financieel voordeligste manier om haar 

pedagogisch project te realiseren. 

2.2. De school geeft aan de ouders/wettelijke voogd van de leerling bij de start van het 

schooljaar een gedetailleerde raming van de te verwachten kosten voor het gehele 

schooljaar. Die kosten slaan zowel op de verplichte als niet-verplichte uitgaven.  

2.3. De school informeert de ouders/wettelijke voogd in het schoolreglement over de wijze 

van betaling van de schoolfacturen en biedt de ouders met betalingsmoeilijkheden de 

mogelijkheid deze discreet met de school te kunnen bespreken om een passende 

oplossing te zoeken bv. door middel van gespreide betalingsvormen. Een vermelding 

van een contactpersoon is een pluspunt. 

2.4. Voor de organisatie van activiteiten tijdens de gewone schooluren stelt het schoolteam 

zich tot doel om alle leerlingen te laten deelnemen. Voor al die activiteiten mag de 

financiële bijdrage nooit discriminerend werken.  

 

3. Aandachtspunten relatie jongeren - school - ouders 

 

3.1. De school werkt actief aan een beleid van bewustmaking bij leerkrachten  van de 

schuldenproblematiek en van kansarmoede in het algemeen. De school werkt aan een 

positieve beeldvorming over kwetsbare gezinnen.  

3.2. Wanneer de school op de hoogte is van een bepaalde betalingsproblematiek dan wordt 

met die informatie steeds op een discrete en respectvolle manier omgegaan. 

  



 
 

 

4. Engagement van de school 

 

4.1. De school stelt een draaiboek op dat volgende zaken regelt (bij te voegen bij het 

kandidaatsdossier voor het openen van de rekening): 

- De samenstelling van een werkgroep die beslist over eventuele financiële 

tussenkomsten. 

- Wanneer kan de Solidariteitsrekening aangesproken worden? De tussenkomsten 

gefinancierd door de giften afkomstig uit de Solidariteitsrekening moeten binnen de 

criteria van de KBS vallen; 

4.2. Opvraging van gelden uit de Solidariteitsrekening gebeuren, bij voorkeur, gegroepeerd 

op kwartaalbasis. Elke uitgave van de Solidariteitsrekening Scholen is onder voorbehoud 

van de beschikbaarheid van financiële middelen. 

4.3. Elk jaar, tegen uiterlijk 30 juni, wordt aan de KBS een overzicht bezorgd van de diverse 

tussenkomsten van het afgelopen schooljaar.   

 

 

Handtekening        

Voor de school, 

 

 

Naam van de school 

 

Naam van de Directeur 

 


