Pak je kans - Geld voor schoolkosten

Teksten voor basisscholen
Een op de vier jongeren in Amsterdam groeit op in armoede. De gemeente Amsterdam heeft veel
extra’s om scholieren te helpen, zoals de Scholierenvergoeding en gratis laptop. Het blijkt dat veel
ouders met een laag inkomen en weinig geld nog geen gebruik maken van de regelingen. Helpt u
mee meer ouders te bereiken?
Breng de regelingen onder de aandacht van ouders in uw schoolgids, website nieuwsbrief,
schoolkrant of de Facebookpagina van uw school. Gebruik daarvoor onderstaande
standaardteksten.

Website school en schoolgids
Controleer of de informatie op de website van uw school en in de schoolgids nog juist is.
Voor het schooljaar 2016-2017 is dit de juiste informatie. Wilt u de informatie op uw site en
schoolgids aanpassen?

Krijg geld voor schoolkosten
Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de
schoolkosten. Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 375,- per kind op de basisschool. Voor
kinderen op de middelbare school krijgt u €499,-. U betaalt met dit geld bijvoorbeeld de
ouderbijdrage, schoolreisjes, de sportclub, muziekles of schoolspullen.
Hoe werkt de Scholierenvergoeding?
1. U vraagt eerst de Scholierenvergoeding aan bij de gemeente Amsterdam. Dat kan via
een aanvraagformulier.
2. U krijgt het geld als u de gemeente laat weten wat u betaald heeft. Dat doet u met een
declaratieformulier.
Wat is een laag inkomen en weinig geld?
Uw jaarinkomen was in 2015 lager dan € 23.450,- als u samenwoont met uw partner en uw
kind(eren). Of lager dan € 22.656,- als u alleen woont met uw kind(eren). En u had op 31
december minder dan € 11.790,- aan geld.
Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen.
Aanvragen
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel
020 252 6000.

Nieuwsbrief / schoolkrant

Krijg geld voor schoolkosten
Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de
schoolkosten. Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 375,-. U betaalt met dit geld bijvoorbeeld
de ouderbijdrage , schoolreisjes, sportclub, muziekles of schoolspullen.
Wat is een laag inkomen en weinig geld?
Uw jaarinkomen was in 2015 lager dan € 23.450,- als u samenwoont met uw partner en uw
kind(eren). Of lager dan € 22.656,- als u alleen woont met uw kind(eren). En u had op 31

december minder dan € 11.790,- aan geld.
Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen.
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel
020 252 6000.

Nieuwsbrief – speciaal voor ouders met een kind in groep 8
Verspreid deze informatie onder ouders met een kind in groep 8.
Gaat uw kind na de zomervakantie naar de middelbare school?
Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de
schoolkosten. Voor kinderen op de middelbare school zijn er de volgende extra’s:
Laptop (PC voorziening)
Uw kind kan op de middelbare school een gratis laptop krijgen. En u krijgt één keer € 200,- voor
een abonnement op internet. Met de laptop kan uw kind huiswerk maken.
Reiskosten
Moet uw kind reizen voor de middelbare school? Dan kunt u € 250,- krijgen voor de reiskosten.
U krijgt alleen geld als uw kind 3 zones of meer moet reizen.
Scholierenvergoeding
Met de Scholierenvergoeding kunt u geld terugvragen. Bijvoorbeeld voor schoolreisjes, bijles,
sportclub, muziekles of schoolspullen. Voor kinderen op de middelbare school ontvangt u €
499,-.
Hoe krijgt u deze extra’s?
U hebt een laag inkomen en weinig geld.
Uw jaarinkomen was in 2015 lager dan € 23.450,- als u samenwoont met uw partner en uw
kind(eren). Of lager dan € 22.656,- als u alleen woont met uw kind(eren). En u had op 31
december minder dan € 11.790,- aan geld.
Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen.
Aanvragen
Gaat uw kind na de zomervakantie naar de middelbare school? Dan kunt u de laptop, reiskosten
en Scholierenvergoeding aanvragen vanaf 1 juni. Kijk voor alle eisen en het aanvraagformulier
op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.

Facebook school
Krijg geld voor schoolkosten
Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de
schoolkosten. Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 375,-. U betaalt met dit geld bijvoorbeeld
de ouderbijdrage, schoolreisjes, de sportclub, muziekles of schoolspullen.
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans

