District Deurne – Toelagereglement initiatieven ‘Gezonde voeding en
kansarmoedebestrijding’– schooljaar 2016-2017
Doelstelling
Artikel 1
District Deurne wil, in samenwerking met Deurnse scholen, alle leerlingen uit kleuteronderwijs en lager
onderwijs stimuleren om gezond te eten en tegelijkertijd initiatieven die kinderarmoede bestrijden,
ondersteunen.
Heel wat scholen ondernemen initiatieven rond gezonde voeding en kansarmoedebestrijding. Ook ouders
worden vaak betrokken in deze initiatieven. Met dit reglement wil het district de scholen in deze initiatieven
ondersteunen.
Elk initiatief draagt bij tot één of meerdere doelstellingen, namelijk:
• Gezondheidspromotie
• Armoedebestrijding en welzijn
• Aanpak ouderbetrokkenheid betreffende gezonde voeding en/of kansarmoedebestrijding

Algemene principes
Artikel 2
Scholen kunnen gedurende het hele schooljaar een toelage aanvragen bij district Deurne voor initiatieven die
kaderen binnen de doelstellingen van dit reglement.

Artikel 3
In het schooljaar 2016-2017 is er per leerling die in Deurne naar school gaat een toelage van € 2,70 voorzien.
Een school kan voor dat schooljaar een maximum toelage ontvangen, gelijk aan het totaal aantal leerlingen
van de school, vermenigvuldigd met € 2,70. Deze toelage kan voor één of meerdere initiatieven worden
aangewend.
Elk jaar in augustus wordt de maximale toelage per leerling bepaald door het districtscollege.

Aanvraag van de toelage
Artikel 4
De aanvraag voor de toelage dient te gebeuren door middel van het aanvraagformulier.
Dit formulier wordt:
- digitaal ter beschikking gesteld op de website van het district Deurne
- ter beschikking gelegd in het districtshuis van Deurne

Artikel 5
De aanvraag moet volgende elementen bevatten:
• een beknopte uiteenzetting van het projectvoorstel

•

•
•

de naam en contactgegevens (naam, adres, telefoon, e-mailadres en bankrekeningnummer) van de
school die de toelage aanvraagt, de naam en de hoedanigheid van de persoon die namens de school
de aanvraag verricht, het aantal leerlingen waarop het project is gericht, en, indien van toepassing,
om welke klas/graad/… het gaat.
de aanvraag vermeldt de financiële ondersteuning die wordt gevraagd, samen met een kostenraming
van het initiatief, met inbegrip van mogelijke andere financiële ondersteuning of opbrengsten die het
initiatief kan generen.
de aanvraag vermeldt een plan van aanpak voor realisatie van het initiatief.

Artikel 6
Een school kan beroep doen op een peter of meter binnen de districtsadministratie om te helpen bij de
aanvraag van de toelage.

Toekenning
Artikel 7
De districtssecretaris legt de aanvragen voor de toelage voor aan het districtscollege samen met zijn
gemotiveerd advies.

Artikel 8
Het districtscollege oordeelt op gemotiveerde wijze over de opportuniteit van het toekennen van de toelage
op basis van de door de aanvragers voorgelegde stukken en het advies van de districtssecretaris.

Artikel 9
De definitieve bevestiging van de toekenning of weigering van de toelage wordt ten laatste één maand na de
aanvraag aan de aanvrager gezonden.

Financiering
Artikel 10
Goedgekeurde projecten worden voor 60% onmiddellijk uitbetaald. De overige 40% wordt uitbetaald na
realisatie en ontvangst van het projectverslag en de vereiste bewijsstukken. De aanvrager dient binnen twee
maanden na het projecteinde zowel een inhoudelijk als een financieel projectverslag in. Indien onvoldoende
correcte en relevante bewijsstukken, kan een reeds uitbetaalde toelage (deels) teruggevorderd worden.
Het inhoudelijke verslag geeft duidelijkheid over het behalen van de doelstellingen van het project. U voegt bij
het inhoudelijk verslag uw drukwerk toe, een medewerkerslijst...
Het financieel verslag bestaat uit de afrekening van het project. Het bevat enerzijds een totaaloverzicht van de
gemaakte kosten en inkomsten. Voor het indienen van dit totaaloverzicht wordt de sjabloon “Financieel
Verslag” gebruikt dat tijdig ter beschikking wordt gesteld. Anderzijds bevat het de genummerde bewijsstukken
die de aanwending van de subsidie staven en die naar het nummer van het totaaloverzicht verwijzen. De
afrekening volgt dezelfde logica als de ingediende begroting.

Andere verplichtingen
Artikel 11
District Deurne organiseert één keer per schooljaar een overleg ‘gezonde voeding voor iedereen op school’.
Het doel van dit overleg is uitwisseling van ideeën en initiatieven tussen scholen onderling.

Artikel 12
De school communiceert de initiatieven naar de ouders van de leerlingen met vermelding van de
samenwerking met het district Deurne.

Juridische omkadering
Artikel 13
Dit toelagereglement ‘gezonde voeding en kansarmoedebestrijding’ district Deurne past binnen de stedelijke
reglementering op de toelagen, zoals goedgekeurd op 18 december 2006 door de gemeenteraad (jaarnummer
2730) en latere wijzigingen, en binnen de wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending
van sommige toelagen van 14 november 1983.

Artikel 14
Ieder die een toelage van het district Deurne ontvangt, neemt het engagement op zich om op een
constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met
respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van
het Belgische volk en het Europese Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden. De subsidie aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds tot sancties
zoals:
• weigeren of terugvorderen van de subsidie
• eenzijdig beëindigen van de samenwerking
• weigering logistieke ondersteuning
Het district Deurne kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding
van de opgelegde sancties.

Ingangsdatum
Artikel 15
Het reglement is van toepassing vanaf 20 oktober 2016.

BIJLAGE 1 – INSPIRATIE VOOR MOGELIJKE SCHOOLINITIATIEVEN
Enkele inspirerende voorbeelden:
• Deelname aan de actie Tutti Frutti van de Vlaamse Overheid
• Uitbouwen van groenten- en/of fruittuin
• Soep maken in de klas
• Screenen van aanbod warme maaltijden
• De Proefkampioen
• Gezellige Refterdag
• Sappentrapper
• Kokkerelli and the Kids University for Cooking
• Geen traktaties meer van thuis uit. De school organiseert de verjaardag: bv. één keer per maand alle
leerlingen vieren van die maand met een gezonde traktatie.
• Maak een lijstje van gezonde traktaties en bied dit aan de ouders en personeel aan - bv. rijstwafel,
nootjes, rozijnen, fruit, groenten, droge koek…
• Nodig de ouders uit om in de klas een gezond ontbijt te maken.
• Naar gezonde brooddoos toe in spelvorm werken: bv. kaartje trekken en de dag erna meebrengen
(stukje fruit, bruine boterham….)
• Kantinescan
• Bezoek aan proefserre Thomas More
• Website over voedingsbeleid op school www.gezondeschool.be/kieskeurig
• Bezoek aan een volkstuin in Deurne (www.volkstuinendeurne.com)
• Begeleidingstraject ‘Gezondheidsmatrix’ sportdienst (sportenonderwijs@stad.antwerpen.be)
• www.stadslandbouwantwerpen.net
• www.facebook.com/OOGST-1695232614087437/
• Moestuin op het dak https://www.klasse.be/52257/moestuin-op-dak-school/
• Elke maand een groente of fruit in the picture zetten: bv. een week van het bruin brood, om
leerlingen te stimuleren dit mee te nemen
• Ontbijt, dag van de ouder (20/10): dan samen met kinderen gezonde brunch maken voor de ouders
• Kippen (elke klas zorgt hier een maand voor en kookt dan iets met de eieren)
• 1x/maand kookt een klas verse soep voor de hele school: deel van de groenten gekregen, deel
aangekocht
• Voor doelpubliek buitengewoon onderwijs: fruit meebrengen => volle fruitkaart => beloning: leuke
kookactiviteit voor de hele klas
• 1 dag koekendag en de rest zijn fruitdagen (of boterhammen of rijstwafels…)
• Weggeefkast met kinderkleding, geleid door een stagiaire
• Warme week van Studio Brussel: plan om dit op school te organiseren.
• Kinderen brengen geen eten mee. De school koopt zelf eten aan en bereidt elke dag een gezonde
maaltijd. Leerkrachten eten samen met de kinderen. Dit kost 85 € per jaar (buiten de
maximumfactuur). Zij hebben slechts enkele kansarme ouders. Kunnen zij dit niet betalen, dan wordt
dat opgevangen door de andere ouders.

