Overzicht vergoedingen Achtkarspelen
Algemeen
Het uitgangspunt is het tegengaan van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar.
Daarbij is het oordeel wat nodig is om het kind mee te kunnen laten doen leidend, niet
de vraag hoe het maximale bedrag kan worden "volgemaakt".
Cumulatie van (maximale) verstrekkingen voor verschillende activiteiten vanuit de
verschillende fondsen is mogelijk mits het gaat om vergoedingen van enerzijds Leergeld
en anderzijds hetzij Jeugdsportfonds, hetzij Jeugdcultuurfonds.
De vergoedingen worden rechtstreeks aan de scholen/verenigingen ect. uitgekeerd.
Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen voor
onderstaande vergoedingen in aanmerking.
School
•
•

kosten schoolreis/kamp basisschool: volledig, mits redelijk.
kosten schoolreis/kamp/excursie voortgezet onderwijs: maximaal 50% van de
kosten met een maximum van € 200,-, waarbij de school de andere helft voor zijn
rekening neemt (indien de school niet wil meewerken kan Leergeld besluiten een
afwijkend bedrag ter beschikking te stellen).
• Een vrijwillige ouderbijdrage wordt niet vergoed.
• computer/laptop/Chromebook voor kinderen vanaf groep 8 basisonderwijs: eenmaal
per 3 jaar 500 euro, waarbij een beperking geldt van 1 apparaat per gezin.
Indien er meer dan 3 kinderen, in de juiste leeftijdsgroep, tot een gezin behoren kan
een tweede laptop/Chromebook worden aangevraagd. (indien mogelijk bij lokale
leveranciers en anders uit de regio)
MBO regeling de MBO regeling is alleen voor kinderen die een MBO opleiding volgen en
16 en/of 17 jaar oud zijn. Stichting Leergeld doet de inkomens check na een goedkeuring
of een afwijzing krijgt de ouders verzorger altijd een brief. Als het is goedgekeurd dan
geeft men de brief af aan de schooladministratie.
De school moet dan voor zorgen dragen dat de kosten van de verplichte schoolkosten
zoals boeken, licenties, gereedschappen, kleding, laptop etc. rechtstreeks worden betaald
aan de aanvrager
Bij een afwijzing raden wij aan om altijd met de school in overleg te gaan, die gaan dan
samen met de ouders /verzorgers een oplossing zoeken.
Reiskosten worden niet vergoed wel is er een regeling voor leerlingen die met Ariva
gaan. Kijk hiervoor op https://www.arriva.nl/a/scholierenkorting.htm
Benodigdheden om schoolbezoek mogelijk te maken
• kosten van een nieuwe fiets voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs:
eenmaal per 3 jaar 400 euro bij geselecteerde fietsenhandelaars zo mogelijk lokaal
anders in Drachten.
N.B.
De periode van gebruiksduur van de computer/laptop of de fiets heeft geen invloed op de
hoogte van de verstrekkingen van de volgende jaren.
•

schoolspullenpas voor kinderen op het voortgezet onderwijs ter waarde van 75 euro,
aanvragen in de maand mei en geldig in de maanden augustus en september. Hierin
kan ook een schooltas en een regenpak zijn begrepen. De pas is Friesland breed te
besteden bij alle A.H., Hema , Bristol en Bruna vestigingen en een webwinkel.

Zwemles
- kosten zwemles diploma A vanaf 6 jaar tot 13 jaar: 240 euro mits de ouders het
resterende bedrag betalen.
- kosten zwemles diploma A vanaf 6 jaar tot 13 jaar in “de Kûpe”: 410 euro met een
eigen bijdrage voor de ouders van 10 euro per maand.
Een kind dat na een jaar geen diploma A heeft gehaald hiervoor gaan we altijd in
overleg met de ouder en het zwembad wat de reden hiervan is eventueel kunnen we dan
nog een bijdrage tot een maximum van €240,- geven.
-

Zomerzwemmen een gezins abonnement van april tot september bij de zwembad
de Wettervlecke . in de voorverkoop €110 daarna €130,Diploma A 3x per week €90,- plus een diploma €10,- de ervaring leert dat kinderen
het diploma niet in 1 seizoen halen. Doen het jaar daarna dan vaak weer een
aanvraag.

N.B.: Vergoedingen voor zwemles staan los van de overige verstrekkingen vanuit het
kindpakket.
Ontspanning
• contributie voor bijvoorbeeld de scoutingclub, voor bijdragen vakantiespelweken,
seizoen sporten, voor vakanties via “Humanitas” met verdere benodigdheden tot een
maximumbedrag van 240 euro.
• kampen voor bv paardrijden ,scouting, voetbalkamp tot een maximum van €240,• Kinderboerderij Naturij Drachten een gezinspas €50,geldig voor een heel jaar met een max. van 3 kinderen per gezin 2 t/m 17 jaar en 2
volwassenen Ieder daarop volgend kind betaald een bijdrage van €5,-.
Overige
• aanmelding voor Jarige Job voor kinderen van 4-12 jaar.
• speelgoedbank “Opstelten” voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Sport (via Jeugdsportfonds)
• contributie voor de sportclub 1x per week :€300,• Eventueel noodzakelijke, direct te relateren kleding en benodigdheden: maximaal
100 euro.
Muziek /cultuur(via Jeugdcultuurfonds)
• kosten muziekles: maximaal 450 euro.
• eventueel noodzakelijke huur muziekinstrument (voor zover er nog ruimte in de
vergoeding zit).
• contributie voor clubs op het gebied van toneel, knutselen, schilderen, etc.:
maximaal 450 euro.
• eventueel noodzakelijke, direct te relateren benodigdheden hiervoor (voor zover er
nog ruimte in de vergoeding zit)
Kledingcheques
- eenmaal per jaar een kledingcheque ter waarde van 50 euro en een schoenencheque
ter waarde van 50 euro, te besteden bij geselecteerde kleding en schoenenwinkels in de
regio. Takko en Scapino
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