Beste ouders,

Eerst en vooral mijn beste wensen voor 2022. Ik wens jullie fijne momenten toe.
Niet altijd groot, ook klein kan heel warm zijn.

CORONA:
Opening school: 10 januari 2022
Handen wassen, afstand houden en mondmaskers blijven
heel belangrijk.
Vrijblijvende vraag vanuit de preventieadviseur: Indien
mogelijk: een zelftest op elke zondagavond.

Geef

4 mondmaskers mee in een apart zakje. Kijk na of er

steeds voldoende reservemaskers in zitten.

BELANGRIJK: bij symptomen komt je kind niet naar school

Dank om afstand te
houden en een
mondmasker te
dragen wanneer je
je kind afhaalt aan
de poort!

02/251 33 57 / info.k4@kov.be
We hopen op een fijn, leerrijk 2e trimester!

Met vriendelijke groeten,
Anne Blondeel

INFO VAN ONZE PREVENTIEADVISEUR

Wie een zelftest wil afnemen, kan die op dit moment op twee plaatsen kopen: in de
apotheek en in de supermarkt. In de apotheek betaal je er tussen 6 en 8 euro voor, in
de supermarkt kosten ze 3 of 3,5 euro. “Het voordeel in de apotheek is dat je er ook
uitleg bij krijgt over hoe je die test moet afnemen”
Kwetsbare gezinnen
Voor wie veel van die zelftests moet aanschaffen, bijvoorbeeld omdat die geregeld
familie of vrienden ziet of op restaurant gaat, betekent dat elke maand een redelijke
kost. Vooral voor grote gezinnen is dat het geval.
Om die kost wat te drukken voor kwetsbare gezinnen of mensen met een lager
inkomen - zoals er meer dan 2 miljoen Belgen zijn - zijn er in de apotheek ook
zelftests te koop voor 1 euro. Die mensen hebben recht op 2 zelftesten per week aan
1 euro per stuk per gezinslid.

Beperkt jaarinkomen
Om in aanmerking te komen, mag je jaarinkomen niet meer bedragen dan 20.292,59
euro, verhoogd met 3.756,71 euro per bijkomend gezinslid. “Het gaat om het bruto
belastbaar inkomen van 2021. Voorbeeld: een gezin van 2 personen met een bruto
maandinkomen van 2.000 euro of een gezin met 4 personen en een bruto
maandinkomen van 2.630 euro komt in aanmerking voor de verhoogde
tegemoetkoming”, klinkt het op het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank
Vandenbroucke (Vooruit).
Ook wie een van de volgende sociale uitkeringen krijgt, kan een verhoogde
tegemoetkoming krijgen en dus maar 1 euro betalen per zelftest: het leefloon van het
OCMW - dat je gedurende 3 maanden moet genieten -, de inkomensgarantie voor
ouderen, de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale
overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid of de tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden. Het geldt ook voor een kind met een erkende handicap van minstens 66
procent, voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s) en voor een
weeskind.
De aanvraag voor de verhoogde tegemoetkoming moet je indienen bij je
ziekenfonds.
Kurt Vervoort

