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Schoolgaande kinderen brengen heel wat extra uitgaven met zich mee. De schoolfacturen kunnen 
zwaar doorwegen op het gezinsbudget. 

Welke kosten? 

De Wijnpers maakt een duidelijk overzicht van de te verwachten kosten.
U kan deze bekijken op de website www.dewijnpers.be/informatie bij onkosten 
of gewoon vragen op school.  

Leerlingenfactuur - gespreid betalen

De leerlingenfactuur van De Wijnpers kan doorheen het schooljaar gespreid betaald worden.  
Mocht u dit zo willen, contacteer onze verantwoordelijke Heidi Vandeput: 
via schoolnummer 016-23 69 51
of rechtstreeks nummer 016-58 97 47. 
 
Schooltoelage 

Er zijn mensen op school die kunnen helpen bij het invullen voor de aanvraag van een schooltoelage.
Ook tijdens infomomenten en oudercontacten staan er steeds mensen klaar om hulp te bieden.

Daar is de schoolrekening...
en wat nu?

Ondersteuning 
bij financiële moeilijkheden

WAT? WANNEER? WAAR? HOE?

kledij september via de school
- overschrijving
-  gespreide betalingen zijn 

mogelijk

boeken september-oktober

via onlineservice
De Standaard

- via eenmalige domicili-
ering, gespreide betaling 
aanvragen is mogelijk 

- levering thuis

of met lijst rechtstreeks in 
boekenwinkel

- contant of bancontact

schoolmateriaal 
en vakonkosten

tot begin september vrije keuze - zelf aankopen

schoolfactuur voor uit-
stappen en schoolkosten 
van de leerling

voorschotfactuur november 
en eindafrekening in juni

via de school

- overschrijving
-  gespreide betalingen zijn 

mogelijk
- herinnering in februari 

Financiële problemen?

Zijn er financiële problemen om de factuur te vereffe-
nen, dan kan u hiervoor een afspraak maken voor een 
vertrouwelijk gesprek met Lut Lambert of Bart Van den 
Bosch. Ze zoeken samen met u een oplossing. Mis-
schien komt u in aanmerking voor een tussenkomst van 
ons solidariteitsfonds.

Contacteer ons

lut.lambert@vlaamsbrabant.be 
of  
bart.vandenbosch@vlaamsbrabant.be 

Dit kan ook via het telefoonnummer 
van de school 016-23 69 51 
of door eens langs te komen.

OCMW

Hebt u het moeilijk om de schoolrekening te betalen of 
het nodige schoolmateriaal te kopen? Mogelijks biedt 
het OCMW van de gemeente waar u woont een finan-
ciële tussenkomst. Zo geeft de stad Leuven een tussen-
komst per kind per kalenderjaar. Stel de vraag aan uw 
OCMW of laat ons dat voor u doen. 

Solidariteitsfonds

De school heeft ook een solidariteitsfonds. De vzw 
Vriendenkring van de Wijnpers biedt geldelijke on-
dersteuning aan leerlingen met financiële problemen. 
Maak een afspraak met Lut Lambert of Bart Van den 
Bosch.


