NETOVERSCHRIJDEND CHARTER

‘KOSTENBEWUST ONDERWIJS’
VOOR ALLE SCHOLEN VAN OPWIJK

VISIE
Wij geloven er in dat wij als school een verschil kunnen maken op vlak van (kans)armoede. Daarom engageren wij ons om
gelijke onderwijskansen voor alle kinderen na te streven.
Wij zetten in op verschillende werkvelden rond (kans)armoede. Wij besteden aandacht aan het sensibiliseren van het hele
schoolteam. Wij nemen de nodige initiatieven om onbetaalde schoolrekeningen te voorkomen en op te volgen.
Zo willen wij (kans)armoede als oorzaak van ongelijke onderwijskansen aanpakken.

THEMA 1 - SENSIBILISERING
“Op onze school werken we aan een positieve en realistische beeldvoming over kwetsbare gezinnen.”
DOELEN:
•
(H)erkennen en detecteren van (kans)armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid: Kansarmoede is een complexe
realiteit die geworteld zit in verschillende levensdomeinen en opgroeien in (kans)armoede heeft een sterke invloed op
schools presteren.
•
Betaalbaar onderwijs bespreekbaar maken: Kansarmoede en maatschappelijke kwetsbaarheid zijn bespreekbaar met en
onder alle betrokken partijen (het schoolteam, ouders, leerlingen, ouderraad,…).

THEMA 2 - PREVENTIE
“Op onze school focussen we op kostenbewust schoolbeleid en communicatiebeleid”
DOELEN:
•
We streven er naar om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden zonder afbreuk te doen aan waardevolle activiteiten:
De school zoekt steeds naar structurele mogelijkheden om schoolkosten zo laag mogelijk te houden voor elke leerling.
•
De school voert heldere communicatie naar alle (leerlingen en) ouders: Dialoog tussen ouders en school staat steeds
voorop. De school investeert in duidelijke en heldere communicatie.

THEMA 3 - OPVOLGING
“Op onze school werken we aan ‘menswaardig’ innen door in te zetten op een gestructureerde en consequente opvolging
van (onbetaalde) schoolrekeningen en samenwerking met externe dienst- en hulpverlening”
DOELEN:
•
De school ondersteunt kwetsbare ouders om maximaal beroep op hun rechten te kunnen doen. De school werkt hiervoor
samen met externe partners: Alle medewerkers van het schoolteam kunnen ouders doorverwijzen naar dienst- en
hulpverlening in Opwijk
•
Een leerling wordt slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden geconfronteerd met onbetaalde schoolrekeningen:
Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de ﬁnanciële problemen van hun ouders en worden hier niet mee belast.
•
Openstaande schulden worden op een menswaardige manier geïnd: Gerechtelijke procedures hebben zelden tot nooit
een positieve impact op het kind, gezin of de school. De school vermijdt gerechtelijke procedures bij kwetsbare gezinnen.
De school volgt de niet-betaling van schoolrekeningen onmiddellijk op en helpt ouders op weg naar dienst- en hulpverlening
inzake budgetbeheer, budgetbegeleiding, budgetopvolging,…
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