
De Mozaïek³ Triptiek 

Wij zijn een zorgzame school… 

 

 

We hebben aandacht voor het welbevinden van ieder kind.  

We begeleiden en ondersteunen waar nodig. 

 

 

 

 

KANSENBELEID 
HET SAMENSPEL VAN EEN DOORDACHT KOSTENBELEID MET 

EEN FLANKERENDE PEDAGOGISCHE AANPAK  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uit De Mozaïek³ Triptiek 
 

Als school geven we kansen. […] We geven kinderen de kans om 

onafhankelijk van hun leefomgeving hun eigen leven op te bouwen, op basis 

van de eigen intrinsieke mogelijkheden, vanuit hun eigen identiteit.[…] In 

de lagere school leggen we hiermee een stevige basis waarop het kind zijn 

toekomst vorm kan geven.  

 

We zijn een kindgerichte school. We richten ons op wat het kind nodig heeft 

om de volgende stap in zijn leerproces te zetten.  

 

Leren is motivatie. We zorgen voor een (leer)veilige omgeving en 

stimuleren bij ieder kind de zin in leren.  

 

 

De wereld is vol met poorten, vol met kansen, 

 aaneenschakelingen van spanning die erop wachten benut te worden. 

 

-Ralph Waldo Emmerson-  

 



Illustraties uit een interview met comédienne Soe Nsuki in HUMO 23/11/2020 
 

 Mijn mama stond er alleen voor met 5 kinderen en had weinig geld. Ons huis 

zou vandaag onbewoonbaar verklaard worden. Maar het was er wel altijd heel 

gezellig. Er was veel liefde en warmte.  

 Het begon pijn te doen toen ik besefte dat dat ik niet kon wat andere kinderen 

konden: Buffalo’s dragen, naar een concert van de Spice Girls gaan... Een 

dagje naar zee of op vakantie gaan: dat deden wij nooit.   

 Er wordt vaak gezegd dat arm zijn een mindset is: als je hard genoeg werkt, 

dan kom je er wel uit. Dat is niet zo: arm zijn is een moeras. Je probeert eruit 

te kruipen, maar het systeem duwt je steeds weer kopje-onder. Neem nu de 

Buzzy Pazz van De Lijn: een jongerenabonnement kost € 215 voor een jaar. 

Maar je moet dat geld wel in één keer betalen, per kind. Voor veel mensen 

gaat dat niet. Dus betaal je elke rit € 2,5. Zo wordt arm zijn een dure zaak.  

 Op den duur wordt het vernederend: jij bent alweer die leerling die geen geld 

heeft voor de schoolreis, of geen winterjas draagt. Materialisme is zo 

belangrijk geworden, alsof iedereen constant op vakantie gaat, of op 

restaurant zit. Je hoort er niet bij en dat gevoel van uitsluiting wordt steeds 

groter. Uiteindelijk ga je denken dat jij al die goede dingen niet waard bent.  

 

Illustraties uit ‘Een eerlijke kans’ van Albert Janssens en Daniel Trimbos 

 

 Als je armoede neemt als norm, waren wij niet kansarm. (Emma) 

 Het was pas later dat ik besefte dat ik uit een kansarm gezin kwam. (Sam) 

 Anderen met hun brooddoosjes, hun koek, stuk fruit… dat had ik niet. (Tam)  

 Kamperen in de klas samen met de juf? Een pyjama, een knuffel… hoe met ik 

dat fiksen zodat niemand zou zien wat dat thuis inhield. (Noël)  

 Leg het maar eens uit als kind dat je met andere kleren thuiskomt. (Tam) 

 Regels over gedrag en omgaan met elkaar die leerkrachten evident vinden, 

zijn dat voor kinderen uit kansarme milieus niet. (Samira)  

 

 

Kansarmoede omvat alle beperkingen die kinderen vanuit hun omgeving ervaren om 

volwaardig aan de samenleving te participeren. Het is een combinatie van financiële 

armoede, sociale armoede, emotionele armoede en/of digitale armoede. Hierdoor zijn 

de ervarings- en leerkansen ook beperkter. Het is onze missie om deze beperkingen 

zoveel als mogelijk in te dijken zodat elke leerling zijn intrinsieke (leer)mogelijkheden 

maximaal kan benutten. Dat doen we d.m.v. een doordacht kostenbeleid en een 

flankerende pedagogische aanpak. 



KOSTENBELEID 
 

Met een lege maag kun je niet leren; wie op zijn kleine broer of zus moet passen, heeft 

geen tijd om huiswerk te maken; wie geen digitaal device heeft of zijn vrije tijd 

uitsluitend thuis doorbrengt, kan niet met generatiegenoten meepraten. 

 

 

#iedereenkostenbewust 

Wie het moeilijk heeft, doet extra zijn best om dat te verbergen. Zeker naar de school 

toe wordt door gezinnen kosten noch moeite gespaard om ervoor te zorgen dat hun 

kind niet buiten de groep komt te staan.  Gezinnen zijn daar zeer bedreven in. Van 

sommigen zullen we het nooit te weten komen. Daarom is het belangrijk om als 

school standaard een kostenbewust beleid te voeren om tegemoet te komen aan de 

(verborgen) noden van alle kinderen/gezinnen op onze school.  

 

Visie 

We creëren een schoolcontext die het mee mogelijk maakt dat er bij alle leerlingen 

aan hun basisbehoeften1 voldoen kan worden zodat iedereen ‘erbij’ kan horen en zich 

op het eigen leerproces (persoons- en cultuurgebonden) kan focussen. 
 

 

Het kostenbeleid van onze school steunt op deze pijlers: 

 

 

 We zijn alert voor mogelijke signalen die erop kunnen wijzen dat de 

basisbehoeften bij een leerling niet voldaan zijn.  

 Bij de pedagogisch-didactische aanpak stellen we materialen en 

hulpmiddelen ter beschikking die nodig zijn om zowel op school als thuis het 

leren mogelijk te maken.   

 Het leven op De Mozaïek kenmerkt zich door initiatieven die de sociale 

gelijkheid bevorderen.    

 Preventief zetten we in op het zo laag mogelijk houden van de schoolkosten 

en kiezen altijd voor het goedkoopste alternatief.  Op die manier behouden 

gezinnen de grootste slagkracht om aan de basisbehoeften te (blijven) voldoen.  

 We zorgen voor een open en laagdrempelige communicatiecultuur die 

maakt dat problemen bespreekbaar zijn en er samen naar oplossingen gezocht 

kan worden.  

 

                                                                 
1 Basisbehoeften van het kind zijn: eten, drinken, bewegen, slaap, affectie, veiligheid, waardering,  ergens 
goed in zijn, zich verbonden voelen met anderen en de wereld. (Bron: www.kindengezin.be.) 



CONCREET 

PIJLER ACTIES 

We zijn alert voor 

mogelijke signalen die 

erop kunnen wijzen dat 

de basisbehoeften bij een 

leerling niet voldaan zijn. 

 We brengen dit als vast item ter sprake op het 

LBE/MDO en voegen essentiële info toe aan de 

gelijknamige rubriek in het 

leerlingenvolgsysteem.  

 In de wekelijkse nieuwsbrief brengen we de 

thematiek regelmatig onder de aandacht.  

 We bezorgen bij het begin van ieder schooljaar 

een signalenlijst aan de leerkrachten en nemen 

deze lijst ook op in de ‘Start-to-Mozaïek-box’. 

 1x per schooljaar organiseren we een 

teamnascholing rond deze thematiek. Deze 

nascholing kan doorgaan op een teamdag of op 

een pedagogische studiedag.  

 We voorzien in de loop van het schooljaar tips & 

tricks voor het team zodat de thematiek actueel 

blijft. 

 We vragen bij de inschrijving een exemplaar 

van de klever van de mutualiteit. Wanneer de 

code op de klever op 1 eindigt, heeft het gezin 

recht op verhoogde tegemoetkoming. 

 We richten een klankbordgroep op met 

vertegenwoordiger van het OCMW,  

buurtwerking, voor- en naschoolse opvang, 

ouders, personeel, beleidsteam… die jaarlijks, 

bij het begin van het schooljaar, de noden in 

kaart brengt.   

 … 

Bij de pedagogisch-

didactische aanpak 

stellen we materialen 

en hulpmiddelen ter 

beschikking die nodig 

zijn om zowel op school 

als thuis het leren 

mogelijk te maken.    

 De school voorziet in materiaal nodig om te 

leren. We houden ons daarbij minstens aan de 

wettelijke richtlijnen.  

 Hulpmiddelen voor thuis worden standaard 

meegeven. De zorg voor dit materiaal is een 

gemeenschappelijk doel voor alle leerlingen. We 

leggen de focus hierbij op het leerproces.  



  We communiceren deze richtlijnen jaarlijks naar 

het team via de nieuwsbrief en naar onze 

ouders via de schoolbrochure en infographic. 

 In de aanvangsbegeleiding voor startende 

personeelsleden nemen we dit op in de ‘Start-

to-Mozaïek-box (STMB)’ en brengen dit thema 

op een van de infosessie voor startende 

leerkrachten ter sprake.  

 Materiaal nodig om huiswerk te maken, wordt 

met de leerlingen mee naar huis geven.  

 We bieden op voorspraak van de 

zorgcoördinator een gratis huiswerklas aan.   

 Knutselmateriaal wordt zoveel als mogelijk door 

de school voorzien; enkel kosteloos 

restmateriaal kan gevraagd worden om van 

thuis mee te brengen. 

 … 

PROJECTEN 

 Project ‘Schoolfietsen’: de school voorziet in 

fietsen zodat leerlingen die geen fiets hebben op 

school kunnen leren fietsten en aan 

fietsuitstappen en fietsactiviteiten kunnen 

deelnemen.  

 Project ‘Iedereen digitaal’: we stellen voor 

gezinnen die thuis niet over een computer 

beschikken via een spaarwaarborgsysteem2 een 

Chromebook ter beschikking.  

 Project ‘Sportpret’: in samenwerking met vzw 

Sportpret voorzien we op voorspraak van de 

school gratis naschoolse sportactiviteiten, 

vakantiekampen en fietslessen voor leerlingen 

uit kansarme milieus. Deelnemen kan enkel op 

voorspraak van de zorgcoördinator.  

 … 

                                                                 
2 Spaarwaarborg = we vragen een maandelijkse bijdrage van € 5 als waarborg. Op het einde van het schooljaar 

storten we bij teruggave van een intacte Chromebook het volledige bedrag van de spaarwaarborg terug.  



Het leven op De Mozaïek 

kenmerkt zich door 

initiatieven die de 

sociale gelijkheid 

bevorderen.    

 

 Iedereen kan altijd deelnemen aan activiteiten 

(uitstappen, schoolfotograaf…) ook als de 

schoolrekening nog niet betaald werd.  

 Bij verkoopacties, verzamelacties (vb. helm op 

fluo top) of acties voor het goede doel wordt het 

collectief benadrukt. 

 Wie zijn boterhammen vergeten is, kan brood 

en beleg krijgen op school. We voorzien 

standaard een brood in de diepvriezer.  

 Is er iemand jarig, dan wordt de klas 

getrakteerd. Dat kan gebeuren met iets wat de 

jarige meebrengt of met iets dat de 

klasleerkracht (lees: de school) voorziet. De 

jarige deelt uit. 

o Het door de klasleerkracht bewaren van 

meegebrachte traktaties en deze later op 

de dag door de jarige laten uitdelen, 

geeft de school de kans om - indien 

nodig - iets te voorzien. 

 … 

PROJECTEN 

 Project ‘De kleerkast’: we voorzien reservekledij  

(zwemgerief, kleding, pantoffels, muts, sjaal, 

laarzen…) voor alle leeftijden.  

 Project ‘Verkleedkoffer’: bij verkleedmomenten 

of dagen van… kunnen leerlingen daags 

voordien verkleedkleren uit de verkleedkoffer 

van de school kiezen.  

 … 

Preventief zetten we in 

op het zo laag mogelijk 

houden van de 

schoolkosten en kiezen 

altijd voor het 

goedkoopste alternatief.   

 We werken met een maandelijkse 

‘consumptielijst’ waardoor gezinnen enkel 

betalen wat hun kind die maand ‘verbruikt’ 

heeft. Het jaarlijkse totaalbedrag houden we 

lager dan de maximumfactuur.  

 We maken bij het begin van het schooljaar een 

overzicht van de geplande uitstappen. Deze 



worden vooraf met het beleidsteam besproken 

(criteria: kosten vs doelen, voorstel vs (lokale) 

alternatieven...).  

 We beperken last-minute uitstappen. Indien er 

zich toch een opportuniteit voordoet, 

communiceren we tijdig over de kostprijs.  

 Zwemlessen voor L1 zijn gratis.  

 De kostprijs voor schooluitstappen van 1 dag 

kan maximum € 12 per leerling bedragen. De 

overige kosten voor de uitstap worden door de 

school gedragen.   

 Meerdaagse uitstappen (openluchtklassen): 

o De school neemt de kostprijs boven de 

minder scherpe max.-factuur op zich. 

o Elk leerjaar neemt initiatieven om geld in 

te zamelen om het aandeel van de 

leerlingenkost te verkleinen.  

o Betalingen worden standaard over 6 

maanden gespreid.  

o We bieden onder de vorm van een 

schenking aan het solidariteitsfonds, 

meerdere tarieven aan zodat ouders die 

meer willen/kunnen betalen hiermee 

leerlingen die het financieel moeilijker 

hebben kunnen ondersteunen.  

o We informeren over mogelijke 

tussenkomsten van het OCMW of 

mutualiteit en aan welke formaliteiten 

hiervoor voldaan moet worden. De 

school helpt indien nodig.  

 Alle leerlingen krijgen 1 gratis exemplaar van de 

klasfoto. De school draagt de kosten.  

 We geven ouders bij de aankoop van een T-shirt 

van de school de keuze tussen een nieuw 

exemplaar of een 2e handsexemplaar tegen een 

aanzienlijk goedkoper tarief (zolang de voorraad 

strekt). Wie zijn T-shirt niet bij heeft, krijgt 

tijdelijk een exemplaar van de school.    



 

PROJECTEN 

 Project ‘Solidariteitsfonds’: het solidariteitsfonds 

wordt gebruikt om de schoolrekening van 

gezinnen mee te betalen die het financieel 

moeilijk hebben.  

o Geld inzamelen voor het 

solidariteitsfonds doen we zo: 

 bij ieder inzamelinitiatief 

vermelden we dat 10% van de 

opbrengst naar het 

solidariteitsfonds gaat.  

 We nodigen ouders  1x per 

schooljaar uit om een vrije 

bijdrage aan het solidariteitsfonds 

te schenken.  

o De toewijzing van de middelen gebeurt 

door de financiële cel bestaande uit de 

financieel medewerker, de 

zorgcoördinator en de directeur. De 

namen van de leerlingen die door het 

solidariteitsfonds ondersteund worden, 

worden niet gecommuniceerd zodat dit 

geen stempel op deze leerlingen drukt. 

Wel wordt op het einde van het 

schooljaar een overzicht van inkomsten 

en uitgaven met het team, ouderraad en 

schoolraad gedeeld.  

 Jaarlijks evalueren we het kostenbeleid van de 

school tijdens de PRIPRO (prioriteiten-

professionalisering)-bevraging en brengen het 

resultaat op een teamdag ter sprake.  

 … 

We zorgen voor een 

open en 

laagdrempelige 

communicatiecultuur. 

 Directie en leerkrachten stellen zich 

benaderbaar op en staan open voor dialoog (op 

de speelplaats, tijdens oudercontacten of via 

diverse communicatiekanalen).  



 We werken met een recto-verso communicatie: 

recto met talige verduidelijkingen; verso met 

pictogrammen en korte boodschappen. We 

ondersteunen elke brief ook met een filmpje op 

de website.  

 We communiceren standaard via brieven en 

ondersteunen deze communicatie via e-mail. 

 Mondelinge verduidelijking is mogelijk via de 

onthaalleerkracht, Mozamundi, een brugouder 

of via een huisbezoek indien nodig/wenselijk. 

 We vragen bij het invullen van de digitale 

leerlingenfiche naar de beschikbaarheid van een 

thuiscomputer en de aanwezigheid van internet, 

de nood aan gespreide betalingen, 

domiciliëring… Deze fiche kan ook onder 

begeleiding op school ingevuld worden.  

 We stellen een financiële vertrouwenspersoon 

aan. Deze persoon is het aanspreekpunt voor 

ouders i.v.m. de schoolfactuur en eventuele 

betaalmoeilijkheden. Juf Angela van het 

secretariaat neemt deze taak op zich.   

 We voorzien een ‘financiële hulppagina’ op de 

website. Via een link naar een formulier kunnen 

ouders anoniem een signaal aan de school 

geven en hun financiële zorg/vraag stellen.  

 We stellen een infobrochure over de 

schoolkosten, betaalmogelijkheden, 

vertrouwenspersoon… op. Deze brochure:  

o wordt bij het intakegesprek bij de 

inschrijving besproken en meegegeven; 

o komt op de infoavond van september 

aan bod en wordt begin september aan 

alle leerling meegeven; 

o blijft een hele jaar beschikbaar aan het 

onthaal en in de brede gang; 

o is via de website van de school te 

downloaden. 



 We zorgen voor een ‘betaalvriendelijk’ factuur. 

Dit geven we vorm door:  

o het factuur bij het begin van elke maand 

op papier te bezorgen; 

o het gebruik van een open en 

betaalvriendelijke taal; 

o het vermelden van: 

 de betaaltermijn van 30 dagen 

 waarvoor betaald wordt (in detail) 

 de vertrouwenspersoon; 

 de mogelijkheid om een 

spreidingsplan te vragen; 

 een QR-code.  

 Procedure bij laattijdig betalen: 

o we spreken niet over rappel of 

aanmaning, wel over herinnering; 

o 1e herinnering: 14 dagen na vervaldatum 

te bezorgen via de post; 

o 2e herinnering: 30 dagen na 1e 

herinnering te bezorgen via de post; 

o communicatie verloopt via de ouders; 

o controle in de boekhouding:  

 februari: vertrouwenspersoon 

contacteert ouders met een 

openstaand saldo; 

 april: vertrouwenspersoon 

contacteert ouders indien de 

inschatting gemaakt wordt dat 

het gaat om een gezin met 

financiële moeilijkheden; directie 

contacteert ouders indien de 

inschatting gemaakt wordt dat 

het niet gaat om een gezin met 

financiële moeilijkheden.  

 We communiceren jaarlijks over het 

kostenbeleid van de school.  

 … 

 



FLANKERENDE PEDAGOGISCHE AANPAK 
 

Geen krant of tijdschriften, minder elektronische of huishoudtoestellen, minder 

structuur, niet naar de jeugdbeweging of sportclub, niet op vakantie gaan, weinig 

contact met leeftijdsgenoten buiten de school, geen ouders die helpen met 

schoolwerk... We staan niet allemaal met dezelfde beginsituatie aan de start.   

 

#backtobasics 

(Kinderen uit) kansarme gezinnen, en bij uitbreiding alle leerlingen op onze school, 

hebben nood aan leerkrachten die naar hen luisteren, die hen evenwaardig3 

benaderen en die telkens weer benoemen wat ze goed doen, ook gedrag dat voor 

ons vanzelfsprekend is of zelfs als een basisverwachting mag gezien worden. In de 

ogen van een kansarme leerling is het dat niet. Het verwachte gedrag (zitten aan een 

bank, samen eten, geordend naar buiten gaan, beurt afwachten, samen delen…) 

heeft deze leerling misschien nooit gezien, nooit geleerd. Hij/zij zal het op school, in 

interactie met de leerkracht en medeleerlingen moeten leren.  

 

Dat leren moeten ze daarenboven doen met een beperktere woordenschat en een 

armer referentiekader. Instructietaal, leerinhouden, ‘contexten uit de leefwereld van 

het kind’ die op school aan bod komen, zijn voor de leerling uit een kansarm gezin 

ook effectief nieuw. We moeten er als school, als team dan ook op gericht zijn om 

hen zichzelf, de wereld en anderen beter te leren begrijpen en hen de vaardigheden 

en attitudes meegeven die hen daar in hun volwassen leven bij kunnen helpen.  

 

Visie 

Hiervoor verwijzen we naar het boek ‘Een eerlijke kans’ van Albert Janssens & Daniel 

Trimbos. Dit boek vormt de basis van onze visie en is het uitgangspunt om met elkaar 

in gesprek te gaan over de flankerende pedagogische aanpak van de school.  

 

Deze vragen zijn hierbij richtinggevend: 

 

 Beschrijf 2 fragmenten uit het boek die voor jou een eyeopener waren. 

 Benoem 1 ding dat je in omgang met kansarme leerlingen in het verleden met 

de beste intenties hebt gedaan, maar dat je door het lezen van het boek in 

vraag bent gaan stellen. 

 Benoem 1 concrete actie (los van het antwoord op de vorige vraag) die je na 

het lezen van dit boek in je pedagogische aanpak/klaspraktijk gaat toepassen.  

    

                                                                 
3 Evenwaardigheid betekent dat je de waarden, normen en overtuigingen van het kind en zijn omgeving als 

gelijkwaardig beschouwt aan die van jou.  
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