
 Vergoedingsoverzicht Leergeld AV 
 
Overzicht schoolkosten 

 
• Schoolgeld of ouderbijdrage 
• Schoolreis, kamp of een excursie 
• Huur kluisje 
• Schoolboeken 
• Kosten Licenties 
• Werkkleding 
• Gymkleding (Basis onderwijs tot max. €35,- per jaar) 
• Gymkleding (Voortgezet onderwijs tot max. €75,- per jaar) 
• Fiets (Maximale bijdrage 1 keer per 3 jaar € 200,- Voortgezet Onderwijs) 
• Fiets (Maximale bijdrage 1 keer per 3 jaar € 150,- Basis onderwijs) 
• Laptop of tablet (Maximale bijdrage 1 keer per 2 jaar € 250,- voor een 

laptop. Voor tablet € 150,- basisonderwijs en € 200,- voortgezet onderwijs) 
• Bijles (basisonderwijs tot max. € 150,- en voortgezet onderwijs tot € 250,- 

per jaar.  
• Schoolspullen voor het voortgezet onderwijs tot max. € 60,- en 

basisonderwijs € 30,- per jaar.  
• Schoolspullen zoals; Grafisch rekenmachine, Bosatlas en woordenboeken 

zonder maximale bijdrage) 
• Rugzak (basisonderwijs tot max. € 30,- en voortgezet onderwijs tot € 50,-) 

 
• PC Regeling: Gaat uw kind naar de 1e klas van het voortgezet onderwijs, 

dan kunt u gebruik maken van de PC- regeling voor het aanvragen van een 
computer, laptop of tablet. Dit geldt enkel als u in de afgelopen 3 jaar niet 
eerder van deze regeling gebruik heeft gemaakt. 
 

Overzicht sportkosten 
 

• Contributie voor een sportvereniging 
• Sportbenodigdheden zoals; Attributen, sportkleding en schoenen tot een 

max. van € 135,- per jaar in het geval er lidmaatschap is van een sportclub. 
• Inschrijfgeld voor de vereniging 
• Zwemlessen 
• Activiteiten die vanuit een vereniging worden georganiseerd 

 
Voor kinderen die gaan starten of bezig zijn met een A-diploma stelt Leergeld 
een “extra” bedrag per jaar beschikbaar boven op het huidige budget. Dit geldt 
niet voor de overige diploma’s, deze kosten passen in het reguliere budget. 



 

Overzicht Culturele activiteiten 
 

• Muzieklessen 
• Huur of bijdrage instrument 
• Bezoek museum 
• Bezoek theater 
• Bezoek bioscoop 
• Bezoek pretpark 
• Bezoek dierentuin 
• Danslessen 
• Acteerlessen 
• Kunstzinnige vorming 
• Contributie Spelotheek 

 
Voor bezoeken aan musea, attractieparken, theaters, dierentuinen en/of 
bioscopen stelt Leergeld eenmalig een bedrag van € 50,- per jaar beschikbaar. 
Reiskosten voor deze activiteiten worden niet door Leergeld vergoed. 
 
 

Overzicht budgetten per kind 
 
Voor alles geldt dat de kosten moeten passen binnen het jaarlijks budget dat wij 
per kind toekennen. Ouders dienen altijd eerst een aanvraag te doen bij de 
stichting en te wachten op een toekenning, alvorens zij hun kind opgeven voor 
een lidmaatschap, zelf kosten betalen of een bestelling plaatsen. Leergeld kan 
niet altijd een toekenning garanderen, dus zonder toekenning kunt u als ouder 
niets claimen bij onze stichting.  

De budgetten per kind zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind: 

• 0 t/m 3 jaar € 175,- per jaar 
• 4 t/m 11 jaar € 317,- per jaar 
• 12 t/m 17 jaar € 550,- per jaar  

 
Bij de berekening van de leeftijd wordt naar een peildatum gekeken, deze is 1 
mei. 
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