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Mondelinge vraag van mevr. Delvoye: Wat is de kostprijs van gratis onderwijs?
Mevr. Delvoye geeft aan dat de ouders informatie hebben gekregen over de schoolkosten voor 20202021. Ze wenst meer informatie over het "decreet gratis onderwijs". Op welke uren is dit decreet van toepassing?
Het lijkt erop dat de eerste twee jaren van het basisonderwijs geen schoolgerief (meer) moeten kopen. Gaat dit
om alle materialen, met uitzondering van de boekentas, de pennenzak …? Is de subsidie die de scholen hebben
ontvangen voldoende om alle kosten te dekken of moet de gemeente bijspringen?
De klassen vanaf het derde tot het zesde jaar basisonderwijs zullen in de toekomst subsidies krijgen. Ze
krijgen nu al bepaalde materialen (klasagenda, schoolboeken, rapporten, …). Worden deze gesubsidieerd door de
Federatie Wallonië-Brussel (FWB) of de gemeente? De mededeling aan de ouders meldt eveneens dat het
zwembad een verplichte kost ten laste van de ouders blijft. Zal dit zo blijven of zal de gemeente dit in de toekomst
ten laste nemen? Wat zal de kostprijs hiervan zijn?
De kostprijs van culturele en sportieve activiteiten en pedagogische verblijven met overnachtingen is
geplafonneerd. Komt dit plafond overeen met het maximum dat de school aan de ouders mag vragen of met het
maximum dat de FWB subsidieert met verbod meer te vragen aan de ouders? Zullen bezoeken aan musea, het
theater, het cultureel centrum, … mogelijk blijven? Zullen sneeuw- of bosklassen kunnen blijven?
Sommige kosten zijn verbonden aan het schoolproject, zoals de verplichte kosten voor melk of soep. Als
de scholen deze kosten niet meer kunnen aanrekenen aan de ouders, zal de gemeente deze ten laste nemen?
Wat zou de kostprijs hiervan zijn? Als de gemeente bepaalde kosten op zich zou nemen, zou het gaan om sociale
voordelen waarvan ook de andere netwerken in Ukkel van zouden moeten kunnen genieten.
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat de leerplicht van toepassing is op de lesuren (5 voormiddagen en 4
namiddagen per week). Dit houdt in dat de bijdrage van de ouders gevraagd kan worden voor kosten met
betrekking tot initiatieven voor en na de lesuren of tijdens de middagpauze.
De FWB heeft beslist dat de klassen P1 en P2 gratis zijn en dat dit uitgebreid werd naar de klassen M1 en
M2. Dit zal in de toekomst wellicht nog uitgebreid worden. De ouders moeten nog zorgen voor een boekentas en
een lege pennenzak, en doekjes, zakdoeken en luiers voor de allerkleinsten. De scholen kunnen de aankoop van
het T-shirt van de school voorstellen maar niet verplichten. De andere kosten zijn ten laste van de scholen.
Op basis van het aantal ingeschreven kinderen in de klas op 30 september van het afgelopen jaar
ontvangt de gemeente een subsidie van een geïndexeerd bedrag van € 50 x 1,2 voor de dekking van de verplichte
kosten voor de aankoop van potloden, viltstiften, verfpotten, enz., minstens voor de klassen M1 en M2. Wanneer
de kinderen naar de basisafdeling gaan, moet de gemeente hen balpennen enz. leveren. Het gemeentebestuur
heeft nog geen richtlijn gekregen van de FWB over de maatregelen bij verlies van een balpen, beschadiging van
een lat, …. De vereiste kosten voor de aankoop van schoolboeken worden gedeeltelijk gedekt door de FWB en
voor de rest door de gemeente.
De bijdrage van de ouders kan gevraagd worden voor de toegang tot het zwembad. Het vereiste bedrag is
€ 3 per kind voor de klassen P1 en P2 en € 1,5 voor de latere klassen omdat, aangezien zwemmen geïntegreerd is
in de verplichte lessen, een gedeelte van de kosten ten laste genomen wordt door de FWB.
Volgens het decreet van de FWB mogen de jaarlijkse kosten voor de ouders voor culturele en sportieve
activiteiten niet hoger zijn dan € 45 per kind. Tot op heden vroeg de gemeente aan de ouders een bijdrage van ±
€ 100 per jaar voor culturele en sportieve activiteiten. Dit zal in de toekomst niet meer gevraagd mogen worden.
Het decreet legt een limiet van € 100 op voor de bijdrage van de ouders aan verblijven met
overnachtingen voor kinderen van kleuterklassen. Dit zal gevolgen hebben omdat ouders tot op heden € 230 per
kind moeten betalen voor de excursies "Chat Botté" voor de klassen van het 3de jaar kleuteronderwijs.

Het schepenkantoor zal nadenken over alternatieve oplossingen om verblijven met overnachtingen te
kunnen behouden.
Het decreet legt een limiet van € 400 op voor de kosten die gevraagd worden aan de ouders voor de
integraliteit van de 6 basisjaren. Dit plafond zal problemen geven voor de organisatie van de sneeuwklassen (Val
d’Uccle) omdat er bovenop de gemeentelijke inbreng aan de ouders € 590 gevraagd wordt voor 13 dagen.
Wegens de verplichtingen van dit decreet verliezen kinderen uit minder gegoede gezinnen de enige kans om naar
zee of naar de bergen te gaan of om het theater te ontdekken. Schepen Gol-Lescot zegt dat zij geen kennis heeft
van een kind dat niet naar sneeuwklassen e.d. kon gaan om financiële redenen, dankzij ondersteuning via een
beurssysteem of de medewerking van ouderverenigingen.
De verdeling van soep aan de kinderen van de gemeentescholen kost jaarlijks € 359.139,60. Omdat elk
sociaal voordeel ook toegekend moet worden aan het vrij onderwijs, moest er momenteel afgezien worden van
dit project.

