
Leergeld helpt

Alle kinderen en jongeren  
tot 18 jaar mogen meedoen!
Want nu meedoen is straks meetellen!

Toeslagen via de belastingdienst
Het Kind-gebonden Budget van de Belastingdienst is verhoogd. Kijk
hiervoor op www.toeslagen.nl.
Voor meer informatie kijk op www.duo.nl.

Kortingen via de Nieuwegein Stadspas
Gezinnen in Nieuwegein met een laag inkomen kunnen Nieuwegein
Stadspas aanvragen. U kunt op de website van de Nieuwegein
Stadspas zien of u in aanmerking komt. U kunt de stadspas ook digitaal 
aanvragen via: nieuwegeinstadspas.nl

Inwoners van Nieuwegein die een bijstandsuitkering hebben, krijgen de
Nieuwegein Stadspas automatisch toegestuurd. Wie niet behoort tot 
deze groep, maar wel voldoet aan de voorwaarden, kan de pas 
aanvragen via de balie van WIL in het Stadshuis. Dat kan op maandag 
van 13:30-15:30 uur of op woensdag van 09:30-11:30 uur. 
U kunt de Nieuwegein Stadspas ook digitaal aanvragen via:
www.nieuwegeinstadspas.nl De Nieuwegein Stadspas biedt veel 
voordelen.

Adresgegevens Leergeld Nieuwegein
Post voor Stichting Leergeld kunt u zonder postzegel sturen naar:

Stichting Leergeld Nieuwegein
Antwoordnummer 2537
3430 VB NIEUWEGEIN                          

Telefoon: 030-260 00 05 (op maandag- en donderdagochtend
van 9.30 tot 11.00 uur, tijdens de schoolvakanties niet telefonisch
bereikbaar)

E-mail: info@leergeldnieuwegein.nl

Website: www.leergeld.nl/nieuwegein

Donatie: NL94RABO0116462965                      
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Deze brochure geeft informatie over een bijdrage in de  
kosten voor schoolgaande kinderen en jongeren van 4
tot 18 jaar.

Stichting Leergeld Nieuwegein
Stichting Leergeld Nieuwegein biedt kansen aan kinderen en jongvol-
wassenen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Zo kunnen zij 
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen zij
hun sociale vaardigheden en kennis ontwikkelen om later als volwasse-
nen volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Wat mag u van Stichting Leergeld Nieuwegein
verwachten?
Er zijn wettelijke voorzieningen. Zijn die niet toereikend, dan kan
Stichting Leergeld Nieuwegein mogelijk helpen. Stichting Leergeld
Nieuwegein biedt ondersteuning in de vorm van een bijdrage in de
kosten van bijvoorbeeld:

 Schoolactiviteiten
 Benodigdheden voor school
 Sportkleding e.d. (contributie is vaak via de N-pas aan te vragen)
 Muzieklessen
 Zwemlessen
 Fiets
 Laptop

Wij werken samen met Stichting Jarige Job, want ieder kind 
verdient een verjaardag!
Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag vertrouwelijk. 

Voor wie is Stichting Leergeld Nieuwegein bedoeld?

Stichting Leergeld Nieuwegein richt zich op ouders/verzorgers van 
schoolgaande kinderen en jongvolwassenen:

 met een laag inkomen, ook als dit een gevolg is van schuldhulp-
sanering. Als inkomensgrens geldt 125% van het minimuminkomen;

 die in de gemeente Nieuwegein wonen. Geen probleem als het kind 
of  jongvolwassene buiten Nieuwegein op school zit;

 die hun kosten niet of maar gedeeltelijk vergoed krijgen via
bijzondere bijstand, een tegemoetkoming in studiekosten of een
andere regeling.

 die in het bezit zijn van de Nieuwegein Stadspas.

Hoe moet een tegemoetkoming bij Stichting Leergeld 
Nieuwgein  worden aangevraagd?
U kunt uw aanvraag telefonisch of per e-mail doen - zie adresgegevens. 
Een van onze intermediairs bekijkt samen met u thuis of een bijdrage in
de kosten in uw situatie mogelijk is. U krijgt uitleg over de verdere gang 
van zaken door deze intermediair. Bijdragen worden rechtstreeks aan
school, winkel, enzovoort betaald en niet aan de ouders.

Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs of Middelbaar
Onderwijs
De kosten voor een kind dat naar het VO/MBO gaat, zijn veel hoger dan
u gewend bent van de basisschool. De schoolboeken voor het voortgezet
onderwijs zijn gratis, maar de werkboeken moet u meestal wel zelf
betalen. Verder moet u aan de volgende kosten denken:

 Schoolkamp en excursies
 Sportkleding
 Fiets
 Rekenmachine
 Laptop
 Werkkleding (praktijklessen)
 Gereedschappen (praktijklessen)

Voor dit soort schoolkosten kan een bijdrage worden aangevraagd bij
Stichting Leergeld Nieuwegein.

Volgt uw dochter of zoon een studie aan het ROC Midden Nederland,
vraag dan bij hen extra informatie op voor een bijdrage.

Tweetalig onderwijs

Als uw zoon of dochter graag tweetalig onderwijs wil volgen , maar de
kosten voor u een probleem zijn, dan adviseren wij u hierover contact
op te nemen met de betreffende school.


