Convenant OK-Pas houdende maatregelen ter bevordering van de sociale, culturele en
sportieve participatie op school van kinderen uit kansarme gezinnen in Oudenaarde.
Aanpassing Convenant : toepassing OK-Pas voor meerdaagse schoolactiviteiten.

Het OCMW heeft in zitting van 15/05/2008 een convenant OK-Pas goedgekeurd tussen het
OCMW, de vzw Schulden op School, vzw Welzijnsschakels en het CAW Zuid-OostVlaanderen.
Dit convenant heeft tot doel de sociale, culturele en sportieve participatie te bevorderen
van kansarme kinderen op school.
Het convenant is in voege getreden op 01/09/2008.
In deze overeenkomst wordt door het OCMW een financiële tegemoetkoming voorzien in
schoolactiviteiten van één of twee dagdelen volgens de volgende regeling:
-

25% voor de ouder van de leerling
25% voor de school
50% voor het OCMW

In het LOP-overleg dd. 27/04/2008 met de directies van het basisonderwijs en het secundair
onderwijs werd de uitbreiding van de OK-Pas naar meerdaagse schoolactiviteiten besproken
en werden een aantal voorstellen geformuleerd.
Na bespreking in het OCMW in het kader van de kansenpaswerking waarbij werd rekening
gehouden met de beschikbare financiële middelen van de Federale Overheid via de sociale
en culturele participatie wordt volgend voorstel gedaan om de OK-Pas toe te passen voor
meerdaagse schoolactiviteiten:
Met de OK-Pas wordt in een financiële tegemoetkoming voorzien voor alle schoolactiviteiten
van sociale, culturele en sportieve aard van één dag, een dagdeel of meerdere dagen.
De kosten voor de schoolactiviteiten van één dag, een dagdeel of meerdere dagen wordt
als volgt verdeeld:
-

25% voor de ouder(s) van de leerling
25% voor de school
50% voor het OCMW

Voor het basisonderwijs wordt de tegemoetkoming voor alle activiteiten berekend op een
maximumbedrag van € 360 per leerling gespreid over 6 jaar.
Voor het secundair onderwijs wordt de tegemoetkoming voor meerdaagse activiteiten
beperkt tot een maximumbedrag van € 1200 per leerling voor de ganse schoolcarrière met
een maximum van € 200 per jaar per leerling. In geval de berekende tussenkomst van het
OCMW het bedrag van € 200 per jaar overschrijdt dan blijft het verschil na aftrek van de
tussenkomst van de gebruiker (25%) ten laste van de school die de meerdaagse
schoolactiviteit organiseert.
Er wordt tevens voorgesteld om de aanpassing van het Convenant met de uitbreiding naar
meerdaagse schoolactiviteiten met terugwerkende kracht te laten doorgaan vanaf
01/09/2008.

