Voorzieningen tegemoetkoming schoolkosten
Een aantal leermiddelen valt niet onder de regeling ‘Gratis Schoolboeken’, zoals
atlassen, woordenboeken, rekenmachines en dergelijke. De ouderbijdrage is
vrijwillig. U bent derhalve niet verplicht de bijdrage te betalen. Wanneer geen bijdrage
is betaald, kan de leerling niet deelnemen aan activiteiten die buiten het curriculum
vallen. Dit zijn onder andere de schoolreizen. De school zorgt in dat geval voor een
vervangend programma. Een laag inkomen hoeft geen belemmering te zijn. Er zijn
een aantal voorzieningen waarvan gebruikt kan worden gemaakt.
Kindpakket gemeente Texel
Als u een maximum besteedbaar inkomen heeft dat niet hoger is dan 120% van de
WWB (bijstandsuitkering), kunt u via de Gemeente Texel in aanmerking komen voor
een kindpakket. Of u geld ontvangt uit arbeid, als zelfstandig ondernemer of via een
uitkering, is niet van belang. De hoogte van uw inkomen en vermogen wel. Kinderen
tot 18 jaar kunnen een extra vergoeding krijgen van in totaal jaarlijks € 300. Deze
vergoeding is voor educatieve en sociale doeleinden, zoals schoolreisjes,
ouderbijdragen, museumbezoek en sportactiviteiten.
Voor leerlingen van de OSG kunnen ouders per kind eenmalig een bijdrage krijgen
voor de aanschaf van een laptop. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het
aanbod van de OSG. Samen met de OSG vergoedt de gemeente 75% van de kosten
per laptop, tot een maximum van € 500,- per laptop. 25% van de kosten per laptop
komt voor rekening van de ouders zelf.
Belangrijk: lever vooraf een offerte in en een bewijs dat uw kind ingeschreven staat
op de OSG. De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt aan de leverancier.
Tevens is er is een budget van € 500 per kind per jaar beschikbaar voor
huiswerkondersteuning en andere vormen van onderwijsaanvulling. De begeleiding
moet worden gegeven door een professional. De betaling gaat aan de hand van de
nota’s. Voor meer informatie zie
https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=3431&mNch=9808ofj5if
Financiële regeling huiswerkbegeleiding
Voor Texelse gezinnen met een minimuminkomen is het mogelijk om een beroep te
doen op een gemeentelijke vergoeding voor huiswerkbegeleiding.
De eerste periode van het nieuwe schooljaar zit er alweer bijna op. Het kan zijn dat
blijkt dat uw zoon of dochter wel wat hulp kan gebruiken bij een bepaald vak. Ook als
u een smalle beurs heeft, vindt de gemeente het belangrijk dat uw kind een beroep
kan doen op huiswerkbegeleiding. Mogelijk komt u in aanmerking voor de
gemeentelijke vergoeding hiervoor. Deze bedraagt maximaal € 500,- per kind, per
jaar.
Deze regeling valt onder de ‘bijzondere bijstand’. Het maakt daarbij niet uit of u een
baan heeft, ondernemer bent of een uitkering ontvangt. Uw inkomen mag niet meer
bedragen dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Voor een alleenstaande

ouder is dit € 1.236,50 en voor gehuwden € 1.766,43. Daarnaast mag uw eigen
vermogen niet hoger zijn dan € 12.240,00 (peildatum 1 juli 2019).

Direct aanvragen?
Ga naar www.texel.nl, zoekterm ‘huiswerkbegeleiding’.
Vragen
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het Sociaal Team via 14 0222 of via
het contactformulier Sociaal Team.

Aanvullende toelage DUO
Afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouders kan er een
aanvullende toelage worden aangevraagd via DUO deze bestaat uit een
tegemoetkoming in de schoolkosten. Leerlingen die 18 jaar of ouders zijn kunnen via
DUO in aanmerking komen voor een tegemoetkoming scholieren. Voor meer
informatie zie https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/index.jsp
Mocht u nog vragen hebben, een betalingsregeling willen treffen of heeft u hulp nodig
bij de financiering van een werkweek, dan nodigen we u van harte uit om hierover
met de school in gesprek te gaan. U kunt contact opnemen via
secretariaat@dehogeberg.nl
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