
Vrije Basisschool  ‘Broederschool ‘   
Schabartstraat  10       3600 Genk 

   info @ broederschool  -  genk . be 
      : (089) 35 24 81 - (089) 35 28 81 - : (089) 51 42 52  

 

 

Genk, 23 september 2016 

 

 

Sinds een paar jaar bestaat er de mogelijkheid om voor 

de kinderen in het basisonderwijs een school- en 

studietoelage aan te vragen. 

 

Een aanvraag indienen loont zeker de moeite. We 

spreken hier toch van een bedrag van € 93 voor een 

kleuter.  Voor een leerling in het lager onderwijs gaat 

het over een som van € 104 tot € 157 ! 

 

Veel ouders denken dat ze hiervoor niet in aanmerking komen. De Vlaamse overheid laat ons 

nogmaals weten dat er meer mensen in aanmerking komen dan ze vermoeden.  Ze raden zelfs 

aan dat, wanneer u twijfelt, u toch beste een aanvraag indient. 

Ook voor de school is het belangrijk dat u uw aanvraag indient.  Het aantal aanvragen wordt 

namelijk omgezet naar financiële middelen voor de school.  Centjes die weer naar jullie 

kinderen terugvloeien om ze zo een nog beter onderwijs te bieden. 

Twijfel dus niet en dien uw aanvraag in ! 

 

Net zoals voorgaande jaren organiseren we in de school ook een dag waar we, samen met de 

mensen van de scholengemeenschap, klaar staan om u te helpen bij het invullen van de 

aanvraag. 

 

Dit zal doorgaan op dinsdag 4 oktober van 8.30u tot 11u in het klooster van de school 

(ingang via de deur langs de schoolpoort van de Schabartstraat). 

 

OPGELET !!! BELANGRIJK !!! 

Volgende documenten breng je mee voor de (digitale) aanvraag : 

 Uw elektronische identiteitskaart (en uw pin-code) 

 Bankrekeningnummer 

 Belastingsbrief : inkomen 2014, aanslagjaar 2015 

 Gescheiden ? Breng een kopie mee van de rekeninguittreksels van 2014, waarop 

het alimentatiegeld vermeld staat. 

 

Moest je je niet kunnen vrijmaken die dag, de dossiers kan je indienen t.e.m. 01.06.17 

 

Als u thuis een kaartlezer hebt, kunt u uw aanvraag zelf online indienen via 

www.studietoelagen.be  

De meeste gegevens over uw gezinssamenstelling staan dan al automatisch ingevuld.  Hebt u 

hierbij hulp nodig, bel dan het gratis nummer 1700. 

 

vzw. ‘Katholieke Centrumscholen Genk’  -   Maatschappelijke zetel : Grotestraat 25    3600 Genk                                                         

Lid van vzw. ‘De Speling’   Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk           -          www . broederschool – genk . be 

http://www.studietoelagen.be/


 

 

Volgende instanties helpen u ook graag met het invullen : 

 

 OCMW : Sociale dienst :  

Waar ? Hoogstraat 86  of Onderwijslaan 91 in Genk 

Wanneer ? van 9u tot 12u en van 13.30u tot 17u 

Telefoon ? 089/573200 

 

 Provinciale zitdagen : 

Waar ? Sociaal Huis – 1e verdieping, Stadsplein 1, 3600 Genk 

Wanneer ? Dinsdag 18 oktober 2016 van 9.30u tot 12u en van 13u tot 17u 

 

 RIMO : 

Waar ? Wijkcentrum Kolderbos, Priesterhaagstraat 32, 3600 Genk 

Wanneer ? Woensdag 28 september en 5 oktober 

Telefoon ? 089/756062 of 0491/614307 

Gelieve eerst telefonisch contact op te nemen 

 

 STEBO : 

Waar ? Buurthuis Sledderlo, Bijlkesstraat 16, 3600 Genk 

Wanneer ? van 9u tot 12u 

 In de namiddag kan je best telefonisch contact opnemen : 089/615042 

 

 LOKET KINDERRECHTEN : 

Waar ? Campus O³, Jaarbeurslaan 19, 3600 Genk 

Wanneer ? van 9u to 12u op donderdag om de twee weken (even week) 

Contact ? Cindy Serrani : 089/573286 of 0470/453502 

 
 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Els Stulens 

Directeur 


