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Vergoedingen
St. Leergeld ZWF heeft als doelstelling dat alle kinderen kunnen
meedoen en richt zich op ouders of verzorgers van schoolgaande
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag besteedbaar

SWF

inkomen en woonachtig in de gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske
Marren. Op die manier hoopt de stichting te voorkomen dat kinderen
in een sociaal isolement terecht komen. Het gaat om kosten die niet
of slechts gedeeltelijk worden vergoed via bijzondere bijstand,

schoolreis

tegemoetkoming in studiekosten of andere voorliggende voorzieningen

schoolspullenpas

Het belangrijkste doel is het bereiken van zoveel mogelijk kinderen

fiets

en hun maatschappelijke positie te verbeteren. Hiertoe worden
voorzieningen in natura beschikbaar gesteld. Zo nodig verwijzen wij
door naar het gebieds- of wijkteam of andere organisaties, die van
betekenis kunnen zijn.

verjaardag box
MBO-

Op basis van het inkomen van de ouders wordt vastgesteld of een kind
in aanmerking komt voor de voorzieningen van Leergeld.

inkomenstoets

Het inkomen van de ouders kan niet meer dan 120% van het sociaal

bruikleen I-pad

minimum zijn. Gezinnen hebben geen recht op voorzieningen, alles wat
ze via Leergeld ZWF krijgen is een gift en wordt op maat geleverd.
Er wordt per gezin bekeken wat nodig is.
Hoewel het aantal kinderen in langdurige armoede (langer dan 4 jaar)
ieder jaar daalt, is het duidelijk dat wij als maatschappij een probleem
van ongelijkheid hebben.
Zolang deze situatie bestaat, blijft ook de missie van Leergeld ZWF
bestaan. De voorzieningen van Leergeld ZWF leveren een directe
bijdrage aan het welbevinden van kinderen. Leergeld ZWF richt zich
niet alleen op ouders met een inkomen uit de Participatiewet, ook zzpers hebben onze aandacht. Bij 9 van de 10 werkenden met een risico op
armoede gaat het om deeltijders.

Wij werken samen met :
Jeugdfonds Sport & Cultuur
St. Jarige Job
Nationaal fonds Kinderhulp

kindpas

Extra kosten voortgezet onderwijs
Brief voor ouders van kinderen in groep 8
Hierbij sturen we een informatiebrief mee
die bestemd is voor de ouders van alle
kinderen die naar het voortgezet
onderwijs gaan.
De overstap naar het voorgezet onderwijs
brengt extra kosten met zich mee.
Voor ouders die het financieel niet ruim
hebben kan dit een stressvolle situatie
zijn.
Iedere ouder wil het beste voor zijn/haar
kind en zal alle moeite doen om dit
financieel voor elkaar te krijgen, met alle
consequenties van dien. Wat zou het fijn
zijn om de stress bij deze groep weg te
halen door ze in natura te helpen met
allerlei financiële oplossingen.

Wij hebben met alle VO en MBO scholen
afspraken lopen om deze groep te kunnen
helpen.
Ouders moeten dus weten dat wij er zijn
en hoe ze zich bij ons kunnen melden.
Daarom vragen wij bij deze of het
mogelijk is de infobrief te verspreiden
onder deze doelgroep.
Verder zouden we het fijn vinden om in
schoolreisbrieven en schoolgidsen
genoemd te worden. Zo kunnen alle
kinderen meedoen, want NU MEEDOEN
IS STRAKS MEETELLEN !!

Aanvragen: via www.kindpakket.nl of www.samenvoorallekinderen.nl
Telefonisch te bereiken op dinsdag en woensdag van 9.00-15.00 uur op
Voor inwoners van DFM: 06-49888153 ( Janet )
SWF: 06-12659541 ( Paula )

MIJN KIND NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS !
WAT STAAT MIJ ALLEMAAL TE WACHTEN ?
SCHOOLKOSTEN
De kosten die u maakt voor uw kind op het voortgezet onderwijs en MBO/HBO zijn veel hoger
dan u gewend bent van de basisschool.
Schoolboeken voor het ( regulier ) voortgezet onderwijs zijn gratis.
Daarnaast moet u aan de volgende kosten denken:
-

Aanschaf ( verplichte ) I-pad / laptop ( € 200 - € 600 )
Schoolkamp / excursies ( € 50 - € 225 )
Ouderbijdrage ( € 30 – € 60 )
Kopieerpas / kopieerkosten ( € 5 – € 15 )
Kluispasje / sleutel ( € 5 – € 15 )
Schriften, pennen, agenda, woordenboeken, atlas ( € 60 )
Rekenmachine ( € 10 )
Sportkleding en / of werkkleding
Evt. fiets of busabonnement

MOEITE OM DEZE KOSTEN TE BETALEN ?
-

-

Mogelijk kunt u een toeslag krijgen voor uw kinderen: het kindgebonden budget
Zie hiervoor op www.belastingdienst.nl/toeslagen
Vraag de school welke kosten wel / niet verplicht zijn zodra de rekeningen verstuurd
worden. Zo nodig bespreekt u de mogelijkheid van betalen in termijnen.
Let op: op de website waar u de boeken e.d. bestelt, wordt een groot aantal extra
materialen aanbevolen. Door alleen de verplichte materialen te bestellen kunt u veel geld
besparen
Gezinnen met een laag inkomen kunnen voor hulp in natura terecht bij
Stichting Leergeld ZWF
U kunt een aanvraag doen via www.kindpakket.nl of www.samenvoorallekinderen.nl
Voeg uw inkomensgegevens en de factuur van school bij de aanvraag, dan kunnen we
gelijk beoordelen of u voor onze hulp in aanmerking komt.
Voor uw kind op het MBO kunnen wij een inkomenstoets doen, zodat u misschien gebruik
kunt maken van een tegemoetkoming jonge MBO-er.
U kunt ook bellen ( di.en woe.van 9.00-15.00 uur ) of appen met :
06-49888153 ( DFM ) / 06-12659541 ( SWF )

Bij geen gehoor spreekt u de voicemail in, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

