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	Ruimte voor titel: Schoolfacturen
	Doelen: - Ouders/andere opvoedingsverantwoordelijken durven hun vragen stellen en zorgen delen.- Ouders verkrijgen maximale rechten.- Ouders nemen hun verantwoordelijkheid op.- Schoolteam kan drempels in de samenwerking met gezinnen identificeren en aanpakken. - Schoolteam wordt sterker in communicatie met kwetsbare gezinnen.- Samenwerking tussen school en gezin verloopt vlotter.- Schoolteam ziet ouders als volwaardige partners.- Alle leerlingen maken maximaal gebruik van de betalende faciliteiten op school. 
	Verloop: Ga proactief te werk: - Je zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders die recht hebben op vermindering de nodige documenten binnenbrengen (indien van toepassing).- Je stemt af met de voor-/naschoolse opvang en de school.- Je detecteert zelf actief de noden via huisbezoeken of contacten met reeds gekende gezinnen.- Je gaat na welk beleid er op school is rond kostenbewust onderwijs.- Je sluit aan bij de gepaste kanalen om hier verder samen beleid rond te maken: kernteam, zorgteam, werkgroep, …- Je gaat na of externe begeleiding aangewezen is, bijvoorbeeld via Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS). Begeleid gezinnen individueel: - Je contacteert de ouders op basis van een oplijsting van nog openstaande facturen. Je doet dit telefonisch (bij een vermoeden van vergetelheid, om een afspraak te maken, bij een klein bedrag, …) of via een huisbezoek of een gesprek op school.- Je gaat na wat er voor het gezin kan worden gedaan:* een doorverwijzing naar OCMW (in Gent ook 'Kinderen Eerst')* het voorstellen van een afbetalingsplan* het voorstellen van een vermindering of kwijtschelding* … Zet in op een goede nazorg: - Je blijft de meest precaire dossiers opvolgen. - Je hebt regelmatig opvolggesprekken met de risicogezinnen. 
	Partners: Secretariaat, directie, zorgcoördinator, (ST)IBO-verantwoordelijke, ouders, Stad Gent, Kinderen Eerst, OCMW, ...
	Tips en aandachtspunten: Breng in kaart wat de schoolkosten zijn, wat de procedure is en wie waarvoor gecontacteerd kan worden. Communiceer dit duidelijk en tijdig aan de ouders. 
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