
       

                   

 

 
 

Overzicht vergoedingen   4 t/m 17 jaar)  

SAM& -Stichting Leergeld – Achtkarspelen 

2022 

Jeugd Cultuurfonds € 450 inclusief attributen/kleding  

Jeugd Sportfonds € 400 inclusief attributen/kleding  

   

Extra   

- Schoolspullenpas Maximaal € 75,-  per kind, per jaar - Voor kinderen van 11 t/m 17 jaar (die 
naar het voortgezet onderwijs gaan of 
zitten) 

- Te gebruiken van 1 juli t/m 31 oktober 

- Aanmelden voor 31 mei 

- Te besteden bij verschillende winkels 
- Computer/laptop 1 keer per 4 jaar nieuw bij Mediamarkt 

€500,- 
- Vanaf groep 7 

- Eén computer/laptop per gezin,mits er 
geen aanwezig is in het gezin en niet 
bedoeld voor verplichting school. 

- Geen IPAD 
Kleding en 
schoenen 

- €50,- euro voor schoenen bij scapino 

Surhuisterveen 

- €50,- euro kleding bij Takko 

Surhuisterveen 

- 1 keer per jaar mogelijk.  



- Zwemles A en B - bij De Kupe €510,- vergoed door leergeld en 10 

euro per maand zelf bij betalen . Diploma 

garantie. 

- Boven de 13 jaar wordt aangevraagd door ons 

bij JSFC.  
 

- Leeftijd 6 t/m 12 jaar 



 
 

Type aanvraag en fonds Vergoeding Voorwaarden 

1. Basisschool 

Stichting Leergeld 

  

Vrijwillige ouderbijdrage Geen vergoeding  

Kosten schoolreis Helft leergeld , helft school  

   

2. Voortgezet onderwijs, MBO & HBO 

Stichting Leergeld 

  

Vrijwillige ouderbijdrage Geen vergoeding  

Kosten schoolreis - Leergeld: de helft 

- School de andere helft 

 

- Elke leerling moet mee kunnen met 

schoolreis 

Fiets 
 

Nieuw Halfords 
€400,- 

  

- Vanaf groep 7 mits goede reden voor 
de aanvraag. En 1 keer mogelijk per 
kind. 

 
MBO inkomenstoets Alleen een inkomens toets  Men moet op 120% bijstand niveau zitten 

Schooltas + regenpak Is nu de schoolspullen pas voor  

3. Sport 

Jeugd Sportfonds 

  

Contributie sportclub Vergoeding €400,- incl. sportkleding 1 keer les per week , 1 sport per 

jaar. 

Sportkleding + toebehoren sport - Sportkleding: max €100,-  



 

4. Muziek en Cultuur 

Jeugd Cultuurfonds 

  

- Kosten muzieklessen 

- Huur instrument 

- Contributie muziekvereniging 

- Contributie op gebied van cultuur 

(drama, ballet, toneel, etc.) 

- Noodzakelijke benodigdheden 

Vergoeding €450,- incl. kleding/attributen 
 
 
 
 
 
Attributen/kleding : max. €100,- 

1 keer per week les , 1 

cultuuractiviteit per jaar. 

5. Ontspanning 

Stichting Leergeld 

  

- Contributie voor: 
- Kinderboerderij de Naturij 
- Echt outdoor  
- Vakantie spelweken 
- Vakantie Humanitas 

- Eventuele noodzakelijke 

benodigdheden 

 

Volledig vergoed (tot maximum bedrag) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


