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Met wie werkt Sichting Robin samen?

Heb je vragen? 
Neem contact op met ons:
www.stichtingrobin.be
www.robins-hood.be
info@stichtingrobin.be

Wij zijn drie papa’s. We willen 
dat elk kind alle kansen krijgt 
op school. Ook als ouders de
kosten voor school moeilijk 
kunnen betalen.

Daarom bedachten we 
de Robin-pas. We werken 
hiervoor samen met scholen, 
organisaties en bedrijven. 

Wie is Stichting Robin? 

Wat wil Stichting Robin bereiken? 

ALLE kinderen  
in Vlaanderen,  

Wallonië en Brussel

ALLE kinderen in  
lagere scholen en  

secundaire scholen

ALLE kosten op  
de schoolfactuur  

betaalbaar maken

Tegen 2030 willen 
we ALLE kinderen in 
armoede helpen met 

de Robin-pas

ALLE KANSEN voor  
ELK KIND in het ONDERWIJS

MAKKELIJKER  
SCHOOLKOSTEN 
BETALEN?
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Dat kan met  
de Robin-pas!



Een voorbeeld: de schoolboeken 
kosten in totaal 200 euro. 
Je betaalt 10 maanden 20 euro, in 
plaats van 200 euro in één keer.

Een voorbeeld: de schoolboeken 
kosten in totaal 200 euro. 
Je krijgt 25% korting. Je moet dus 
nog 150 euro betalen.  
Je betaalt 10 maanden 15 euro,  
in plaats van 150 euro in één keer.

•  De Robin-pas is een soort lening. 
Je kan lesmateriaal kopen in  
het begin van het schooljaar. 
Je betaalt elke maand een 
klein bedrag, in plaats van het 
volledige bedrag in het begin 
van het schooljaar. Je betaalt 
geen extra kosten of rente voor 
die ‘lening’. 

•  Met de Robin-pas kan je ook 
korting krijgen op lesmateriaal.

•  Lesmateriaal kan zijn: boeken, 
cursussen … 

Er zijn twee  
Robin-passen

Op onze website  
www.robins-hood.be  

zie je of jouw school  
een Robin-school is.

Voor wie is de Robin-pas?

Hoe weet je of  
de school van je kind  
een Robin-school is?

Je betaalt af  

op 10 maanden. 
Je krijgt 25% korting  

op je aankoop. 

Je betaalt af  

op 10 maanden.

Is de school van je kind  
een Robin-school?

Kreeg je kind bij de start  
van het vorige schooljaar  
een volledige of een  
uitzonderlijke schooltoeslag*?

Je kan een Robin-pas  
vragen via de school.

*  De schooltoeslag krijg je automatisch als je er recht op hebt. Je krijgt daarover een brief van de organisatie die 
het Groeipakket of  het ‘kindergeld’ betaalt. 
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Hoe vraag je een Robin-pas aan?

Hoe gebruik je een Robin-pas?
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Elk kind op school krijgt  
een brief.

Vul het strookje in en geef 
het mee met je kind. 
Elk kind geeft het strookje af. 
Zo kan niemand zien wie een 
Robin-pas aanvraagt. 

De school laat weten  
hoe en wanneer je  
de Robin-pas krijgt. 
Dat zal wellicht in juni zijn.

De school laat 
weten welke 
boeken je moet 
kopen op welke 
website.

Ga naar die website 
of doe dit samen 
met de boeken- 
verantwoordelijke 
van je school.

Bestel de boeken en 
geef de code van je 
Robin-pas in.

Je mag nu per 
maand betalen.  
Heb je korting?
Dan wordt die 
meteen verrekend.
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Wat is  
de Robin-pas?


