Heeft uw kind een fiets of schoolspullen nodig?
Wil uw kind op zwemles, op taekwondo, op breakdance, op muziekles of bij de scouting?
En hebt u een te laag inkomen en kinderen die nog op school zitten?
Woont u in een van de Parkstad-gemeenten (Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Brunssum, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld, Voerendaal)?
Dan kunt u aan Leergeld Parkstad vragen of zij u kunnen helpen.
Is uw inkomen hoger dan € 1400 (als u alleenstaand ouder bent) of € 1708,39 (bij twee ouders), dan kunt u
geen hulp van Leergeld Parkstad krijgen, behalve als u in de schuldsanering zit.
In de tabel hieronder kunt u nagaan waarmee Leergeld Parkstad u kan helpen.

Vergoedingsregeling Leergeld Parkstad, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur
2018-2019
Onderwijs
Voor wie?
Kinderen op de basisschool
en kinderen in het speciaal
onderwijs

Leerlingen in het
voortgezet onderwijs:
VMBO, MBO, VO, SO en
VSO

Wat kunt u vragen?
U kunt een bijdrage vragen voor:
- Overblijven
- Ouderbijdrage
- Schoolreis
- Schoolkamp
- Schooltas: 1x per 2 jaar
- Gymkleding en gymschoenen
- Schoolfoto’s
U kunt maximaal € 200 per jaar krijgen voor uw kind.
U kunt een bijdrage vragen voor:
- Ouderbijdrage
- Gymkleding en gymschoenen
- Schooltas/rugzak: 1x per 2 jaar
- Schoolreis/excursie. (Leerlingen in het tweetalig onderwijs kunnen
hiervoor geen bijdrage krijgen)
- Kluisje (de vergoeding is alleen voor het kluisje, niet voor de
waarborgsom)
- Eindgalabal (eigen bijdrage entree): maximaal € 50. (De vergoeding is
alleen voor de leerling die afstudeert. De vergoeding is niet voor
kleding of (taxi)vervoer).
Van Leergeld Parkstad kunt u maximaal € 250 per jaar krijgen voor uw kind.

Welzijn
Leerlingen in het
voortgezet onderwijs t/m
18 jaar

Fiets:
U kunt maximaal 1 fiets krijgen voor de hele schoolperiode. Voor deze fiets
krijgt u maximaal € 200.

Scouting, IVN, ontdekclub, kindervakantiewerk, speeltuinabonnement
Kinderen in de leeftijd van
4 t/m 18 jaar

Wat vergoedt Leergeld?
- Contributie
- Excursie/kamp
- Inschrijfgeld
- Kleding voor scouting
- Kindervakantiewerk
- Speeltuinabonnement: maximaal € 25
Leergeld vergoedt maximaal € 325 per kind per jaar.

Jaarabonnement Gaia Zoo of seizoenskaart Roda JC
Kinderen die wonen in
Kerkrade

Kinderen uit Kerkrade kunnen kiezen voor:
Of een jaarabonnement voor Gaia Zoo of een seizoenkaart voor Roda JC

Cultuur: Deze vergoedingen betaalt Jeugdfonds Cultuur
Muziekles harmonie, theater, fanfare, drumband, zangkoor, toneel, ballet, dans,
tekenles, schutterij, film/foto, musical
Voor kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 18 jaar

Wat kunt u vragen?
- Contributie en lesgeld
- Inschrijf- en examenkosten
- Noodzakelijke materialen of gereedschappen
- Huur van instrumenten
- Bijbehorend(e) kamp/concertreis
- Zomerkamp: een keer per jaar
Leergeld vergoedt maximaal € 550 per kind per jaar.

Snuffelpop
Kinderen die in Landgraaf
wonen

Heerlen aan Zee

Hiervoor kunt u een keer per jaar € 50 krijgen.

Kinderen die in Heerlen
wonen

Kinderen kunnen hieraan een keer per jaar deelnemen.

Sport: Deze vergoedingen betaalt Jeugdfonds Sport
Kinderen die in één van de
gemeenten in Parkstad
wonen

U kunt een vergoeding vragen als uw kind gaat sporten bij een vereniging die
is aangesloten bij een regionale of landelijke sportbond. Ook bowlen,
dammen en schaken vallen onder sporten.
Voor cafésporten als tafelvoetbal, darten enz. kunt u geen vergoeding krijgen.
U kunt voor uw kind maar voor 1 sport een vergoeding krijgen.
Wat kunt u vragen?
- Contributie en lesgeld
- Inschrijfgeld en examengeld
- kleding
- Sporttas: 1x per twee jaar
U krijgt maximaal € 350 per kind per jaar.

Zwemmen
Voor kinderen van 5 t/m 12
jaar

U kunt voor uw kind een bijdrage vragen voor zwemlessen. Hiervoor gelden
wel maximum bedragen:
Voor het A-diploma € 600 (per jaar)
Voor het B diploma € 200 (één keer)
Voor het C diploma € 350. Kiest u kind voor een bijdrage voor zwemlessen
voor diploma C, dan kan het geen bijdrage krijgen voor een andere sport.
Is uw kind jonger dan 5 jaar of zit uw kind op het voortgezet onderwijs en wilt
u het toch zwemlessen laten volgen?
Dan kunt u alleen een bijdrage krijgen als uw kind de zwemlessen volgt bij een
erkende zwemvereniging.
Heerlen
Het schoolzwemmen in Heerlen is voor kinderen van groep 5 van de
basisscholen in Heerlen die nog niet over een A, B of C diploma beschikken en
de kinderen uit de groepen 6,7 en 8 zonder zwemdiploma A.
Brunssum
In Brunssum krijgen kinderen schoolzwemmen vanaf groep 4. Willen kinderen
voor die tijd starten met het behalen van een zwemdiploma dan kan dit via
JFS maar dan geldt dit als een reguliere sport en kan maximaal € 225 per 12
maanden vergoed worden.
Komen kinderen later in de gemeente wonen of hebben ze via het
schoolzwemmen geen diploma behaald dan mag dit via JFS. De volledige
kosten worden dan vergoed. Wanneer kinderen op de taalschool zitten

mogen zwemlessen niet vergoed worden, dit mag pas wanneer de kinderen
deelnemen aan het reguliere onderwijs.

Wil uw kind aan iets deelnemen dat niet in bovenstaande tabel staat, neem dan contact op met Leergeld
Parkstad. Misschien kunt u wel een vergoeding krijgen, maar staat die (nog) niet in de tabel.

Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend worden.

