Schriftelijke vraag van de heer Martin Casier over de oprichting van een solidariteitsfonds
Mevrouw de Schepen,
In het kader van uw verklaring over het gemeentelijk beleid had u "de oprichting gepland van een
solidariteitsfonds dat toegang tot school en buitenschoolse activiteiten voor iedereen mogelijk
maakt". ". Is dit fonds opgericht, welk bedrag is ervoor uitgetrokken en welke uitgaven worden
ermee gedekt?
Kunt u, meer in het algemeen, een korte beschrijving geven van de verschillende acties die op het
gebied van het vrije onderwijs zijn ondernomen?
Alvast bedankt voor uw antwoorden.
Antwoord
Dhr Casier,
Hier is het antwoord op uw schriftelijke vraag:
Schoolseactiviteiten en buitenschoolse activiteiten :
De gemeentelijke scholen passen het decreet van het gratis onderwijs strikt toe en de bijdrage die
van de ouders wordt gevraagd is beperkt tot bepaalde schoolkosten, zoals zwemlessen (55€/jaar),
culturele activiteiten (max 45€/jaar in kleuterschool en max 70€/jaar in lagere school), sport (niets
in kleuterschool en max 10€/jaar in lagere school) en uitstapklassen (in kleuterschool max 100€ voor
de hele schooltijd, in lagere school 75€ en 375€ voor de sneeuwklassen). Via de vereniging « Vivre à
Watermael-Boitsfort » kent de gemeente een subsidie van 30€ per kind toe voor de uitstapklassen en
193€ per kind voor de sneewklassen om het aan de ouders gevraagde budget te verlichten.
De inschrijving voor de ochtend-, avond- en woensdagmiddagen tijdens het schooljaar kost 18,40€
voor een volledige maand voor het eerste kind (afnemend tarief voor de volgende kinderen), 13€
wanneer er een vakantie van een week is, 9€ wanneer er een vakantie van twee weken is of een
dagtarief van 1,60€. Ter informatie: de prijzen die in de scholen van andere netwerken worden
aangerekend variëren tussen 3 en 4€ per dag.
Buitenschoolseactiviteiten tijdens het schooljaar
Buiten de schooluren biedt de ATL-dienst (Accueil Temps Libre) aan alle kinderen van de gemeente
verschillende buitenschoolse activiteiten aan (aikido, muziek, relationele psychomotriciteit, Engels)
waarvoor de inschrijving voor het hele schooljaar 60€ kost. Het voorlees- en
schoolondersteuningsproject Accueil Temps Livre wordt gratis aangeboden.
De Buurthuizen organiseren bijlessen voor 25 tot 30€ per jaar en creatieve activiteiten voor
gemiddeld 2€ per sessie.
De toelage voor de muziekacademie en de academie voor schone kunsten bedraagt 76 euro per jaar
voor jongeren en studenten van 12 tot 18 jaar en is gratis voor jongeren onder de 12 jaar. Gratis
onderwijs is ook van toepassing in bepaalde situaties, met name vanaf het 3e kind, voor
gehandicapte kinderen, voor kinderen waarvan de ouders gehandicapt zijn of waarvan de ouders
werkloos zijn. Er worden tal van cursussen van hoge kwaliteit aangeboden: muziek, dans, theater.
Een bijdrage van 60€ voor het hele jaar wordt voor keramiek en schilder- en tekenlessen gevraagd
om aan een gemeenschappelijk fonds voor de aanschaf van alle benodigdheden, verf, papier, doek,
potlood, houtskool, penselen, enz. bij te dragen

De bibliotheken en ludotheken bieden ook een waaier aan gratis recreatieve en creatieve activiteiten
(lezen, schrijven, workshops coderen, online rollenspellen, enz.) gedurende het hele jaar en tijdens
de vakanties.
Ten slotte biedt de gemeente ook sportcheques van 50 euro aan voor kinderen van 2 tot 18 jaar om
hun deelname aan sportactiviteiten in erkende clubs financieel te ondersteunen. In 2020 zijn 238
vouchers toegekend.
Buitenschoolse activiteiten tijdens schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties worden de kinderen van de gemeentelijke scholen voor 5€ per week
(afnemend tarief voor de volgende) of 3,5€ per dag ontvangen. In deze prijs zijn alle aangeboden
activiteiten en uitstapjes inbegrepen (voorstellingen, bioscoopsessies, enz.). Dit is een zeer
democratische prijs in vergelijking met andere stages die over het algemeen variëren tussen 60€ en
120€ per week.
Tijdens de schoolvakanties, ook in juli en augustus, bieden jet Jeugdhuis en de Buurthuizen ook
diverse activiteiten en uitstapjes aan, gratis of voor zeer lage prijzen.
En niet te vergeten de speelpleinen georganiseerd door de Jeugddienst. De tarieven voor 2021
bedragen 30€/week voor het volle tarief, 20€/week voor het sociale tarief en 60€/week voor
kinderen die niet in Watermaal-Bosvoorde wonen of naar school gaan.
Als de gemeente al veel gratis school- en buitenschoolse activiteiten tegen democratische prijzen
aanbiedt, mag de financiële deelname geen rem zijn voor de meeste kwetsbare gezinnen. De
verschillende gemeentelijke diensten zijn altijd bereid te luisteren naar de gezinnen om hen te
helpen oplossingen te vinden, zoals gespreide betalingen of om in bepaalde situaties als doorgeefluik
te fungeren met het OCMW. De sociale dienst analyseert geval per geval de financiële, gezins- en
sociale situatie van het gezin met het oog op de toekenning van steun voor deelname aan school- of
buitenschoolse activiteiten en ook steun in verband met de aanschaf van school- of buitenschoolse
materialen (met name muziekinstrumenten, artistiek materiaal, enz.).
Ten slotte hebben de laatste diagnose van het programma Lokale Coördinatie van het Kind (CLE) en
de analyse van de behoeften door de ATL-coördinatie in 2020, via een onderzoek bij gezinnen en
buitenschoolse actoren, aangetoond dat er een grote tevredenheid bestaat over de kwaliteit van de
buitenschoolse opvang in Watermaal-Bosvoorde. 93,4% van de gezinnen die op heot onderzoek
hebben geantwoord (steekproef van 375 gezinnen) waren tevreden of zeer tevreden, waarbij vooral
het voordeel van de redelijke prijs van de voorgestelde activiteiten werd benadrukt. Dit heeft tot het
voorstel voor het programma CLE 2020-2025geleid, dat op 23 februari 2021 door de gemeenteraad is
goedgekeurd, met doelstellingen die meer gericht zijn op de ontwikkeling van de aangeboden
activiteiten.
Met vriendelijk Groeten,
Hang NGUYEN

