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Fiscale attesten 

Belastingvermindering voor kinderopvang 

Binnenkort ontvangt u per mail de fiscale attesten voor wat u in 2020 aan de school betaalde in het kader van 
opvang, zowel voor de middag als voor de voor-en naschoolse opvang. U kan ook een papieren versie aanvragen op 
het secretariaat. 

Als ouder kan je belastingvermindering krijgen voor de kosten die je maakt voor de opvang van je kinderen - óók voor 
opvang door jeugdwerk, scholen of de sportsector. Eind 2020 werd de belastingvermindering op verschillende punten 
uitgebreid:  
 
Vanaf het inkomstenjaar 2020 

• Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van 11,20 naar 13 euro. 

• De leeftijdsgrens wordt opgetrokken: van jonger dan 12 jaar naar jonger dan 14. En voor kinderen met een zware 
handicap van jonger dan 18 jaar naar jonger dan 21. 

Voortaan komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een 
belastingvermindering. 
 
Vanaf het inkomstenjaar 2021 (volgend jaar dus aangifte in 2022) 

Het maximumbedrag per oppasdag en per kind van 13 euro wordt verder opgetrokken tot 13,70 euro en wordt elk jaar 
geïndexeerd.  

Tijdelijke maatregel n.a.v. coronacrisis 

Omwille van de coronacrisis werden vanaf 14 maart 2020 jeugdactiviteiten geschrapt. Ouders vroegen soms, vanwege 
hun solidariteit met de organisatoren, het reeds betaalde inschrijvingsgeld niet terug. Zij kunnen toch recht hebben op 
de belastingvermindering, ook al heeft er geen effectieve opvang plaatsgevonden. Daarbij gelden volgende 
voorwaarden: 

• De uitgaven zijn gedaan voor een opvangactiviteit die zou doorgaan tussen 14 maart en 31 december 2020, maar 
omwille van de coronamaatregelen werd geannuleerd. 

• De belastingplichtige had het recht om de reeds gedane uitgaven terug te vorderen, maar heeft beslist om dit niet 
te doen, zelfs niet gedeeltelijk. Die beslissing van de ouders moet definitief en onherroepelijk zijn. 

• De organisator reikt voor de uitgaven met betrekking tot de geannuleerde oppasdagen een attest 
uit. Opgelet: voor deze maatregel is het modelattest verplicht. 

Daarnaast moet ook aan alle voorwaarden voor de belastingvermindering zijn voldaan, met uitzondering van de 
voorwaarde 'effectieve opvang'.  

Ook voor deze maatregel gelden het nieuwe, verhoogde maximumbedrag en de opgetrokken leeftijdsvoorwaarden. 

Meer info (link kopiëren): 
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/andere-diensten/belastingvermindering-voor-kinderopvang  



 

 

Oversteek Sint-Jansstraat 

We vestigen graag uw aandacht op het toezicht op de oversteekplaats in de Sint-Jansstraat, 
speciaal dan bij het verlaten van de school, en dan nog speciaal op het ontbreken van dat 
toezicht. 
De klassen van de lagere school verlaten de school nog altijd per klas, onder begeleiding  
van de klasleerkracht. Dit kan er toe leiden dat het kruispunt nog niet bemand is om 15u15. 
Gevaarlijk wanneer kleuters alleen naar de Sint-Jansstraat rijden, zonder de ouders die 
meevolgen!! Trouwens, sowieso geen goed idee, ook al is het kruispunt bemand. 

Scholenbeurs 

De gemeenten Essen, Kalmthout en 
Wuustwezel organiseren al vele jaren een 
scholenbeurs voor kinderen van het vijfde en 
zesde leerjaar en hun ouders. 
Uiteraard is dit momenteel ondenkbaar, dus 
maakte men een “online”-scholenbeurs.  
 
Scholen uit de regio stellen zichzelf voor,  er is 
uitleg over de structuur van het secundair 
onderwijs en je vindt er keuzehulp.  
 
Een aanrader! 
 
www.essen.be/scholenbeurs 

Inschrijvingen voor volgend schooljaar. 

Inschrijven voor volgend schooljaar kan vanaf 1 maart. 
 
Ouders kunnen hun kinderen volgens onderstaande volgorde inschrijven: 
 
1. Kinderen uit hetzelfde gezin/ dezelfde leefentiteit van een kind dat reeds op school is ingeschreven én 
kinderen van personeel: vanaf 1 maart 2020 (voorrangsrecht). 
2. Vanaf 15 maart 2020: alle kinderen die geen gebruik kunnen maken van voorrangsrecht zoals hierboven 
vermeld. 
 
Werkelijk inschrijven kan nu niet fysiek, rondleidingen kunnen slechts uitzonderlijk. 
 
Om in te schrijven geef je de ingevulde inschrijvingsdocumenten af op het schoolsecretariaat. Op schooldagen 
tussen 8u30 en 12u00 en van 13u30 tot 16u30 (op woensdag enkel in de voormiddag).  
Je vindt de documenten op de website, onder de rubriek “inschrijven”. Je kan ook een afgedrukte versie 
aanvragen op het secretariaat.  
 
De ingevulde documenten geef je af op het schoolsecretariaat. We kijken ze dan samen met u na en maken de 
inschrijving definitief. Op dat moment hebben we ook een kids-ID of ISI+ kaart nodig.  
Je kan de ingevulde documenten ook vooraf al doormailen. 


