
Overzicht van vergoedingen Leergeld Westerkwartier-Noordenveld - 2023

Wat kunt u aanvragen: aanvullende informatie

De eigen bijdrage wordt vergoed als er geen recht op kinderopvangtoeslag is.

Maximale vergoeding €170,00 per jaar.

Maximaal 1 keer per 2 jaar een waardebon.

Inleveren bij fietswinkels die samenwerken met Leergeld (lijst zit bij de waardebon).

Bedrag afhankelijk van leeftijd:

4-6 jaar: €125,00

6-8 jaar: €150,00

8-10 jaar: €200,00

10 jaar en ouder: €250,00

Zwemles voor zwemdiploma's A, B en C. 

Bijdrage hangt af van het zwembad in de buurt (u ontvangt een lijst bij aanvraag zwemles).

Kleding en schoenen voor sport of gymnastiek op school.

Bedrag hangt af van leeftijd:

4-6 jaar: €50,00

6-10 jaar: €70,00

10 jaar en ouder: €90,00

Aanvraag en bijdrage voor één activiteit via Jeugdfonds Sport en Cultuur:

Bijdrage maximaal €300,00 voor sport of maximaal €500,00 voor culturele activiteiten.

Is de bijdrage voor Jeugdfonds niet voldoende, dan nog maximale bijdrage vanuit Leergeld €150,00 

Voor leerlingen van de basisschool, kan Leergeld een jaarabonnement voor Squla of Junior Einstein vergoeden.

Voor scholieren in het voortgezet onderwijs kan Leergeld een WRTS-abonnement vergoeden.

Schoolspullen, broodbakje,drinkbeker, rekenmachine en andere spullen.

U kunt voor de bijdrage kiezen uit pasjes voor verschillende winkels.

Maximale bijdrage hangt af van van schoolniveau:

Basisschool: €50,00

Voortgezet onderwijs/MBO/HBO: €100,00.

Leerlingen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs,één keer een bijdrage van €100,00 extra. 

Grafische rekenmachine Leerlingen vanaf 4 HAVO/VWO vergoeding van grafische rekenmachine.

Stichting Jarige Job zorgt voor slingers, een cadeautje en een traktatie voor in de klas bij een verjaardag.

Als u dit wilt, geeft u dit dan door aan Leergeld.

Spelweek, outdoorweek, 'Trainen als een prof', zomerzwemabonnement en andere activiteiten.

Per kind per jaar maximaal €100,00.

Mobiele telefoon Leerlingen in het voortgezet onderwijs: 1 x per 4 jaar.

Telefoonabonnement Jaarbonnement: af te sluiten via Leergeld, gaat in op 1 augustus.

Het MBO-Studentenfonds helpt bij alle kosten voor een MBO-opleiding (BOL).

Leergeld geeft een verklaring dat het inkomen onder 130% ligt.

Met deze verklaring gaat u naar het MBO-Studentenfonds.

Een laptop/Ipad/computer voor het gezin, wanneer er geen laptop/Ipad/computer in huis is.

Maximaal 1 laptop/Ipad/computer (inclusief printer) per 4 jaar.

Maximale bijdrage €400,00 (waardebon).

Voorwaarden bij aanvragen

De aanvraag wordt vooraf gedaan.

Het bestuur van Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld kan afwijken van de bedragen als er niet genoeg geld meer is. 

Leergeld doet geen betalingen op uw eigen rekeningnummer.
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