Is de schoolreis
te duur?
Uw kind kan wél meedoen! In Amsterdam zijn er
meerdere mogelijkheden voor ondersteuning.
Stichting Leergeld Amsterdam kan helpen bij het betalen
van kosten die voor school of leren gemaakt moeten
worden. Denk aan bijles, een schoolreis, fiets, laptop,
tussenschoolse opvang, een dure rekenmachine of een
goed bed om uitgerust in de klas te zitten.

Wat kunt u doen?
U kunt uw kind(eren) zelf aanmelden via het online
aanmeldformulier op www.leergeldamsterdam.nl.

Leergeld helpt!
Voor wie is Leergeld Amsterdam:
•
•

schoolgaande kinderen van 4-18 jaar
kinderen uit gezinnen met een te laag besteedbaar
inkomen

•

kinderen die wonen in de stadsdelen Nw-West, ZuidOost, Oost of Noord (kinderen die wonen in de
stadsdelen West, Centrum of Zuid kunnen terecht bij de
stichting SINA, www.stichtingsina.nl)

Natuurlijk moet u kunnen aantonen dat u weinig geld heeft.
Dit kan met een uitkeringsspecificatie, een
inkomensverklaring van een intermediair of bankafschriften
van de laatste drie maanden.

Wil uw kind niet naar school omdat
het

niet kan trakteren op

zijn verjaardag?

gymkleren niet betalen
omdat u geen geld meer heeft?
Kunt u de

Schrijf uw kind zo
snel mogelijk in!
Hoe schrijft u uw kind in?
U kunt uw kind(eren) op twee manieren aanmelden:
• u kunt zelf het aanmeldformulier op

www.leergeldamsterdam.nl invullen.
• u kunt een intermediair (bijvoorbeeld een

maatschappelijk werker, iemand van school of Ouderen Kindteam) vragen om uw kind(eren) via het
aanmeldformulier op www.leergeldamsterdan.nl aan te
melden.

Wat gebeurt er na uw aanmelding?
• u krijgt binnen twee weken (in de vakanties duurt het wat
langer) per mail een bevestiging van inschrijving en uw
gezinsnummer.
• om te kunnen beoordelen of uw kind in aanmerking komt
voor ondersteuning door Leergeld hebben we een
inkomensbewijs nodig (stadspas of uitkeringsspecificatie of
inkomensverklaring van een intermediair of bankafschriften
van de afgelopen drie maanden). Hoe sneller u de benodigde
stukken levert hoe sneller wij antwoord kunnen geven.
• om voldoende informatie te verkrijgen om te kunnen
beoordelen wat er voor uw kind/kinderen nodig is kan een
huisbezoek worden ingepland.
• op basis van alle informatie volgt een besluit over
goedkeuring van de aanvra(a)g(en).

Stichting Leergeld is een vrijwilligersorganisatie. De
financiering van de kosten voor gezinnen wordt gedekt door
de Gemeente Amsterdam en door donaties van fondsen,
bedrijven en particulieren

Leergeld Amsterdam | Herengracht 218
1016 BT Amsterdam | 020-7749025
info@leergeldamsterdam.nl | www.leergeldamsterdam.nl

Leergeld Amsterdam werkt onder anderen samen met kindvoorzieningen zoals JeugdFondsSport,
JongerenCultuurFonds Amsterdam, SINA,
JeugdEducatieFonds, Jarige Job en Kinderhulp en in
samenspraak met de gemeente Amsterdam.

www.leergeldamsterdam.nl

Kent u een gezin dat
geldzorgen heeft?
Weet dan dat u kunt helpen om ondersteuning
voor dit gezin of deze kinderen te krijgen
Stichting Leergeld Amsterdam biedt uitkomst bij financiering
van kosten die voor school of leren gemaakt moeten
worden. Bijles, een schoolreis, fiets, laptop, tussenschoolse
opvang, een dure rekenmachine of een goed bed om
uitgerust in de klas te zitten.

Leergeld helpt!
Maar Stichting Leergeld Amsterdam heeft daarbij uw hulp
nodig. Waarom? U weet als geen ander dat gezinnen soms
te trots zijn om hulp te vragen, zich schamen, niet weten dat
er voorzieningen voor hen zijn of denken dat zij geen recht
hebben op deze voorzieningen. U kunt ze daarop wijzen,
een flyer van ons geven en het gezin bij ons aanmelden op
www.leergeldamsterdam.nl.

Voor wie is Leergeld Amsterdam:
• schoolgaande kinderen van 4-18 jaar
• kinderen uit gezinnen met een te laag besteedbaar
inkomen

• kinderen die wonen in de stadsdelen Nw-West, ZuidOost, Oost of Noord (kinderen die wonen in de
stadsdelen West, Centrum of Zuid kunnen terecht bij de
stichting SINA, www.stichtingsina.nl)

Wat kunt u doen?
• alert zijn op signalen van armoede
• mogelijkheden tot ondersteuning voor het kind
bespreekbaar maken met ouders

• het kind aanmelden bij Leergeld Amsterdam.
Hoe u een kind kunt aanmelden kunt u lezen op de
achterkant van de flyer.

kinderen die zich
buitengesloten voelen? Niet mee kunnen
doen aan sociale activiteiten? Omdat daar
thuis geen geld voor is?
Komt u in aanraking met

kinderen die
niet mee kunnen op schoolreis
Heeft u contact met

omdat de reis niet betaald kan worden?

Wat gebeurt er na uw aanmelding?
• u krijgt binnen twee weken (in de vakanties duurt het wat
langer) een bevestiging van inschrijving en het
gezinsnummer van het gezin.
• om te kunnen beoordelen of een gezin in aanmerking
komt voor ondersteuning door Leergeld hebben we een
inkomensbewijs nodig. Een stadspas is hiervoor voldoende,
maar het kan ook zijn dat er een inkomenstoets moet

Maak het verschil!

• om voldoende informatie te verkrijgen om te kunnen

U kunt het verschil maken voor een kind. Simpelweg door

• op basis van de geleverde informatie en de informatie

het kind aan te melden bij Leergeld. Ga naar de website
www.leergeldamsterdam.nl en vul het aanmeldformulier in.
Geef een duidelijke motivatie waarom u vindt dat dit kind

worden afgenomen.
beoordelen wat er voor het kind/de kinderen nodig is kan
een huisbezoek worden ingepland.
verkregen uit de huisbezoeken volgt een besluit over
honorering van de aanvra(a)g(en).

ondersteuning nodig heeft.
Stichting Leergeld is een vrijwilligersorganisatie. De
financiering van de kosten voor gezinnen wordt gedekt door de
Gemeente Amsterdam en door donaties van fondsen,
bedrijven en particulieren.
Leergeld Amsterdam werkt onder anderen samen met kindLeergeld Amsterdam | Herengracht 218
1016 BT Amsterdam | 020-7749025
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voorzieningen zoals JeugdFondsSport, JongerenCultuurFonds
Amsterdam, SINA, JeugdEducatieFonds, Jarige Job en
Kinderhulp en in samenspraak met de gemeente Amsterdam.

www.leergeldamsterdam.nl

