Stichting Leergeld Vianen
Kosten die zijn verbonden aan het Voortgezet Onderwijs.

De kosten die u maakt voor een kind in het Voortgezet Onderwijs zijn veel hoger dan
u gewend bent van de basisschool. Sinds september 2009 zijn de schoolboeken
voor het (regulier) Voortgezet Onderwijs gratis.
Soms moet u echter wel een borg betalen.
Daarnaast moet u aan de volgende kosten denken:
• Aanschaf (verplichte) laptop/tablet €350
• Ouderbijdrage ¹ € 30 tot € 60
• Schoolkamp, excursies € 50 tot € 225
• Kopieerpas € 5 tot € 15
• Kluispasje/sleutel € 5 tot € 15
• Gebruik computer/leermiddelen op school € 30
• Schriften, pennen, agenda
• Woordenboeken en atlas € 60
• Rekenmachine € 10
• Sportkleding en/of werkkleding
• Evt. fiets of busabonnement
• Kopieerkosten

¹ De ouderbijdrage wordt door scholen voor verschillende zaken gebruikt. De school
moet duidelijk maken welk deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor excursies
en activiteiten en welk deel vrijwillig is. Het vrijwillige deel hoeft u niet altijd te betalen.
Informeer daarvoor bij de school.

Op de website waarop u de boeken bestelt, wordt een aantal extra materialen
aanbevolen (rekenmachine, potloden, etc). Door alleen de verplichte materialen te
bestellen kunt u veel geld besparen! De extra materialen kunt u zelf vaak
goedkoper aanschaffen.
De rekening kan erg hoog oplopen. Scholen sturen de rekening op verschillende
tijdstippen in het jaar: vlak voor of na de vakantie, in januari of in 2 keer. Het is goed
om bij de school van uw keuze te vragen hoe dit zit, zodat u zich erop kunt
voorbereiden.

Vergoedingen voor ouders
•

Van de Belastingdienst, afdeling Toeslagen kunnen ouders een toeslag
krijgen voor hun kinderen: het Kindgebonden Budget.

•

Bij de WIL of via de Wijkwinkel kunt u een aanvraag doen voor Indirecte
Schoolkosten. (Doe dit voor de zomervakantie, u moet soms wel 16 weken
wachten op antwoord)

•

Ook kunt u Bijzondere Bijstand aanvragen, bijvoorbeeld voor de aanschaf
van een laptop.

•

Komt u daarmee niet uit dan kunt u voor het overige een aanvraag doen bij
Stichting Leergeld Vianen
Als norm geldt dat uw (gezamenlijk) besteedbaar inkomen onder 125% van
het bijstandsniveau ligt .
De inkomenscheck wordt door de Wijkwinkel gedaan.
Stichting Leergeld wil de originele factuur inzien.
Er wordt geen geld uitgekeerd. De kosten worden direct aan de school/het
boekenfonds voldaan.
Uitstapjes naar de wintersport, het vrijwillige deel van de ouderbijdrage en
extra kosten 2-talig onderwijs, e.d. worden niet vergoed. Schoolkosten i.v.m.
een sectorkeuze (3e en 4e jaar VMBO) weer wel.
De aanvraag wordt in behandeling genomen, maar niet automatisch
goedgekeurd.

Voor meer informatie:

.

www.leergeld.vianen.nl
tel.nr 06 83 61 46 13;
e-mail administratie@leergeldvianen.nl

