
Maak kennis met ons 

bewust financieel beleid 

2019—2020 

  Directie: 

  - Veerle Vanoost 

  - Patrick Soenen 

  - Joeri Sioen 

Leerlingbegeleiding VISO-D: 

  - Joke Desimpel (1e - 3e jaar) 

  - Carla Van Engelandt (4e - 7e jaar) 

Leerlingbegeleiding VISO-P: 

  - Iris Ranson  (1e graad) 

 

  - Reinilde Mol (2e graad) 

  - Joke Vanallemeersch (3e graad) 

Boekhouding / leerlingenrekeningen: 

  - Brigitte Demeester  

Contactgegevens: 

- Campus Polenplein: 

- Campus Delbekestraat:  

www.viso-roeselare.be 

 

 

 

 051 20 14 57 

051 20 88 77  

Welk schoolgerei moeten 

we kopen? 

Eind juni  en bij elke inschrijving krijgt iedere toekom-

stige leerling  van VISO een 

materiaallijst van zijn / haar  

studierichting en jaar. Daarop 

vind je het noodzakelijke 

schoolgerei per vak. Zo kan je 

gericht boodschappen doen en 

onnodige aankopen vermijden.  

Wist je …  

 

dat wij alle kopieën tweezijdig en zoveel 

mogelijk op wit papier kopiëren? Dit ver-

laagt de kostprijs voor jou én is  milieu-

vriendelijker! 

dat wij steeds op zoek gaan naar betaal-

bare sprekers, activiteiten… die voor 

kwalitatief onderwijs  en een verrijking 

voor onze leerlingen zorgen? 

dat in VISO de mogelijkheid bestaat, om 

tijdens bepaalde vrije momenten de com-

puters voor schoolwerk te gebruiken?

  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 



Schooltoelage  

wordt  

schooltoeslag! 

Hoeveel kost dit schooljaar? 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: 

de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen 

worden vanaf het schooljaar 2019-2020 vervangen 

door de schooltoeslag en worden geïntegreerd in dat 

Groeipakket. Ben je leerling van het secundair onder-

wijs, dan moet je vanaf het schooljaar 2019-2020 geen 

aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. 

 De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal 

automatisch gebeuren via het uitbetalen  

van het Groeipakket  

(het vroegere kinderbijslagfonds).  

Voor meer informatie kan je terecht op de website 

www.groeipakket.be.   

In ons schoolreglement vind je bij de kostenraming per 

studierichting en jaar welke uitgaven je  

ongeveer mag verwachten. 

Onze kostenraming vind je ook op onze website  

www.viso-roeselare.be 

onder ‘Praktisch’ en ‘Schoolkosten’. 

Sport op school 
Bij bepaalde ziekenfondsen kan je per jaar een 

bepaald bedrag voor sportactiviteiten, bepaalde 

schoolactiviteiten…  terugkrijgen!  

Wij raden je aan om eens bij je eigen mutualiteit te 

informeren of je op dergelijke terugbetalingen recht 

hebt. Indien ja, vullen wij het formulier van het zie-

kenfonds (= betalingsbewijs) graag in. 

Schoolrekeningen in VISO 

De schoolkosten worden over 4  à  6  schoolrekeningen gespreid:  

1) eind september* 

2) voor de herfstvakantie 

3) voor de kerstvakantie 

4) voor de krokusvakantie* 

5) voor de paasvakantie 

6) eind juni 

* sommige leerlingen / klassen 

Elke schoolrekening is binnen de 30 dagen te betalen, een eerste  

herinnering is binnen 14 dagen te betalen.  De eerste  herinnering krijg  

je per mail,  iets later volgt er een sms met verwijzing naar die eerste 

mail, de tweede herinnering ontvang je per post! 

Na deze herinneringen wordt een administratieve kost van € 10 aange-

rekend. 

 

Indien je niet in de mogelijkheid bent om de rekening tijdig te betalen, 

kan je steeds contact opnemen met de directie of met de  

contactpersoon van de dienst  boekhouding  (Brigitte Demeester). 

Campus Delbekestraat: 051 20 88 77 (dinsdag  en donderdag) 

Campus Polenplein: 051 20 14 57 (maandag, woensdag en vrijdag ) 

 

We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Dit kan onder 

andere een afbetalingsplan zijn.  

Het is de bedoeling dat er afspraken in verband met de betalingen wor-

den gemaakt. We verzekeren je een discrete behandeling van je vraag. 

 

Gaat het over een film, toneelstuk…? 

Activiteiten zoals film, toneel e.a. die enkel per aanwezige 

leerling door de school moeten betaald worden, zullen niet 

aan afwezige leerlingen doorgerekend worden. 

Gaat het over kosten die onder de groepstarieven vallen? 

De kost van bv. een bus, een groepsticket van de NMBS, 

een gids, iemand die een workshop brengt... valt onder  

‘groepstarief’’, d.w.z. die kost  bestaat uit één bedrag en 

wordt door het aantal gepland aanwezige leerlingen ge-

deeld. Indien je zoon /dochter afwezig is, zal dit groeps– 

tarief doorgerekend worden, omdat de school die kost ook 

moet betalen. Dus de vooraf vastgelegde kosten die de 

school effectief  zelf moet betalen, zullen aan de afwezige 

leerling  worden doorgerekend.  

Als je vooraf over een afwezigheid van je zoon of dochter 

op de hoogte bent, blijft het wel belangrijk om dit steeds 

zo snel mogelijk aan Brigitte Demeester (leerlingen-

rekeningen)  te laten weten.   

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen over de reke-

ning! Indien je denkt dat er een fout in de rekening  geslo-

pen is, vragen wij je vriendelijk om eerst contact met  

Brigitte Demeester op te nemen en dan pas tot betaling  

                                                                         over te gaan.                                          

Bij financiële problemen omwille van schulden, kan je 

terecht bij My Trusto. Zij ondersteunen je stap voor stap 

om je schulden op een haalbaar tempo af te betalen, 

zonder bijkomende dagvaarding of vonnis van je 

schuldeisers. Vraag zeker meer info op school of neem 

een kijkje op www.mytrusto.be. 

Je zoon of dochter was afwezig 

tijdens een activiteit?  

Wat nu met de betaling? 


