Heeft u financiële ondersteuning nodig voor de betaling van de schoolkosten?
Veel kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Als dat bij uw kind ook het geval is kunt u contact opnemen met
Stichting Leergeld Oosterschelderegio. Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen van 4- 18 jaar die
leven in gezinnen met geldzorgen. Zij vinden dat ieder kind mee moet kunnen doen in de
maatschappij.
Wat houdt meedoen dan precies in volgens Leergeld?
In principe moet ieder kind kunnen beschikken over een veilige fiets en moet ieder kind op de
middelbare school kunnen werken met een laptop of vergelijkbaar device. Daarnaast is het belangrijk
om lid te kunnen zijn van een sportvereniging of dans- of muziekschool. En natuurlijk zijn er nog tal
van andere zaken die belangrijk zijn voor het welzijn van het kind waar Leergeld een rol van
betekenis in kan spelen. Denk hierbij aan acties rondom de feestdagen, verjaardagen en de
zomervakantie.
Wilt u ook gebruik maken van de voorzieningen van Stichting Leergeld?
Dat kan als u woont in één van de volgende gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal,
Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Tholen. U moet dan wel voldoen aan de volgende
inkomenscriteria. Het gezinsinkomen moet dan lager zijn dan 120% van de bijstandsnorm:
•
•

Voor een éénoudergezin met kinderen betreft dit
Voor een tweeoudergezin met kinderen is dat

€ 1.322,18
€ 1.888,84

Welke schoolkosten vergoedt Stichting Leergeld?
Voor kinderen op de basisschool kunt u bijv. een aanvraag indienen voor een jaarabonnement op
Squla of WoordExtra. Uiteraard is het bezitten van een fiets ook erg handig als je naar de basisschool
gaat.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt echter niet meer door Stichting Leergeld vergoed. Vanaf
1 augustus 2021 is er een nieuwe wet van kracht t.a.v. de vrijwillige ouderbijdrage voor het basis- en
voortgezet onderwijs. Kort samengevat komt het er op neer dat de school voortaan verantwoordelijk
is voor de betaling van de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage als een ouder deze niet kan
betalen. De doelstelling van deze wet is dat kinderen niet meer uitgesloten mogen worden van
activiteiten op school. Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht de financiële situatie van
ouders.
Voor de vergoeding van de kosten voor schoolreizen en schoolkampen kunt u mogelijk een aanvraag
indienen bij de gemeente waar u woont.
Hoe kunt u zich aanmelden bij Stichting Leergeld?
Ga naar de website van Stichting Leergeld en meld u daar aan bij “Doe een aanvraag”. Na ontvangst
van uw gegevens zal een vrijwilliger van Stichting Leergeld Oosterschelderegio contact met u
opnemen voor een intakegesprek. Daarin worden alle gegevens doorgenomen en wordt de
werkwijze van Stichting Leergeld toegelicht. Op basis van alle gegevens wordt uiteindelijk beoordeeld
of u in aanmerking komt voor steun vanuit Stichting Leergeld.
Kijk voor meer informatie over Stichting Leergeld op: www.leergeld.nl/oosterschelderegio
Zij zijn van maandag t/m donderdag tussen 9.00 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar op telnr: 0113764148.

