
32  Wijkblad Brakkenstein

Vergoedingen voor 
kinderen en ouders

Stichting Leergeld en de gemeente Nijmegen bieden 
7 vergoedingen voor ouders en kinderen van 4 t/m 17 jaar.

Vergoedingen 1 en 2 
vraag je aan bij  
de gemeente Nijmegen

Bel 14024 voor advies  
of ga naar nijmegen.nl/geldzorgen

Vergoedingen 3 t/m 7 
vraag je aan bij  
Stichting Leergeld 

Meer informatie vind je op 
leergeldnijmegen.nl

Bel voor advies 024 323 7644 
(ma/woe/vr 10 - 12 uur)  
of mail naar info@leergeldnijmegen.nl

Deze vergoedingen gelden voor alle ouders met een laag inkomen, dus ook voor werkende ouders.
Om in aanmerking te komen, kijken wij naar je inkomen en vermogen. 

Leerlingenvervoer
Heb je een kind dat door ziekte 

of een handicap niet alleen naar 
school kan gaan? Dan heb je als 

ouder mogelijk recht op een 
vergoeding voor reiskosten 

of aangepast vervoer.
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Kinder- 
opvangregeling

Deze vergoeding kun je aanvragen 
als je niet kunt werken door sociale 

of medische redenen, of als je 
een re-integratietraject of 
inburgeringscursus volgt. 
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Laptop 
Vanaf groep 6 kun je voor je 

kind een laptop/Chromebook 
aanvragen, maximaal 1 per gezin. 

Gaat je kind naar de brugklas? 
Dan kun je voor hem/haar een 

laptop aanvragen.

4

Verjaardagsbox 
Is je kind jarig? Je kunt t/m de 

12e verjaardag een verjaardagsbox 
aanvragen. In de box zitten een 

cadeautje, versieringen, iets 
lekkers voor thuis en een 
traktatie voor op school.
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Schoolkosten 
Je betaalt ieder jaar schoolkosten 

voor je kind. Daar komen vaak extra 
kosten bij, bijvoorbeeld voor een 

schoolreisje of kamp. Een deel van deze 
kosten wordt mogelijk vergoed. Om 

thuis extra te oefenen kun je een 
gratis jaarabonnement voor Squla 

aanvragen.
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Sport- en 
cultuuractiviteiten

Per kind kan 1 sport- of cultuuractiviteit 
worden vergoed. Denk aan de kosten voor een 
sportclub of muziekschool. Je kunt bovendien 
een vergoeding krijgen voor benodigdheden, 

zoals sportschoenen of een tennisracket. 
Ook kun je een vergoeding voor een 
zomeractiviteit aanvragen. En voor 

kinderen vanaf 6 jaar is een vergoeding 
mogelijk voor zwemdiploma A. 
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Fiets 
Hee! je kind geen fiets, maar hee! 
hij/zij die wel écht nodig? Kinderen 

die voor het eerst naar de middelbare 
school gaan, kunnen een nieuwe 

fiets krijgen. Voor andere kinderen 
zijn tweedehandse fietsen 

beschikbaar.
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