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Wat?
School van de Hoop richt zich naar scholen met kansarme
leerlingen. Een financiële ondersteuning en begeleiding
worden verleend voor de ontwikkeling van vernieuwende
projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen
en hun gezin te bevorderen.

Voor wie?

Hoe deelnemen?

Het initiatief richt zich tot scholen van het gewoon en
buitengewoon basisonderwijs en het gewoon en buitengewoon
secundair onderwijs die SES-lestijden (enkel gewoon
basisonderwijs) of extra middelen ontvangen in het kader van
het gelijke onderwijskansenbeleid en die tenminste 25%
doelgroepleerlingen tellen. Ook de Centra voor Deeltijds
beroepssecundair Onderwijs komen in aanmerking. De
kandidaturen kunnen ingediend worden door de school en
door de leerkrachten, maar ook door externe personen voor
zover ze nauw verbonden zijn met de school en haar omgeving
(ouderverenigingen, CLB’s, wijkorganisaties…).

Het reglement en de instructies om een kandidaatsdossier in
te dienen, zijn te vinden op de website www.schoolhoop.be.
Vraag bij uw directie na of uw school in aanmerking komt.
De kandidaatsdossiers moeten ingediend worden op onze
website via het online formulier vóór 31 maart 2021.

Criteria voor deelname?

Bedrag?
De geselecteerde projecten krijgen voor het volgend
schooljaar een financiële steun van maximum 15.000 € per
jaar. Deze tegemoetkoming kan op basis van een jaarlijkse
evaluatie met maximum 4 jaar verlengd worden.

De projecten moeten zich richten naar leerlingen met
integratieproblemen in het onderwijs. De projecten moeten tot
doel hebben de slaagkansen van die leerlingen te vergroten.
Het volledig reglement is beschikbaar op onze website.

Meer info?
Stichting Koningin Paola
Slegerslaan 356, b 17 – 1200 Brussel
Tel : 02/762 92 51
info@schoolhoop.be
www.schoolhoop.be
Volg ons op
en

Sinds 1999, werden meer dan zestig innoverende projecten
gesteund in het kader van het programma School van de
Hoop. Al deze projecten zijn beschikbaar op onze website
www.sk-fr-paola.be/nl/inspirerende-projecten. Ben je
op zoek naar informatie om een nieuw project op te starten
of om je bestaande werking te verdiepen of te vernieuwen;
ben je nieuwsgierig naar de lessen die te trekken zijn uit de
projecten van School van de Hoop, dan vind je hier zeker
inspiratie!

Wij danken de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij
en haar spelers voor hun steun.
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