
 
 
Hilvarenbeek, 7 juli 2020 
 
 
Beste ouders, 
 
Op maandag 24 augustus zijn de vakanties voorbij en begint het nieuwe schooljaar. Het 
onderwijs is gratis, maar er zijn wel andere zaken van school waar u voor moet betalen.  
U kunt Leergeld verzoeken onderstaande zaken voor u te vergoeden. Na goedkeuring betaalt 
Leergeld  aan de school of aan de leverancier, dus niet eerst zelf de rekening betalen. 
 
Basisonderwijs 
- Vrijwillige ouderbijdrage 
- Typelessen 
- Remedial teaching (alleen als de school dit adviseert) 
- Schoolkamp/schoolreisje 
- Schoolfoto’s 
- Kindervakantieweek (in 2020 activiteiten van Zomerlol) 
- Wandelvierdaagse  
 
 
Middelbare school (vmbo, havo, vwo) 
- Schoolspullen zoals agenda, pennen en potloden, schriften, rekenmachine enz. LET OP: 
Leergeld vergoedt alleen de spullen die u bij Boekhandel Peter Swaanen koopt. Stuur een 
mail naar info@leergeldhilvarenbeek.nl voor u naar de winkel gaat.  
- Vrijwillige ouderbijdrage. De school gebruikt dit geld o.a. voor excursies, sportkleding, 
kluisje, printerpapier, vieringen, enz. In de schoolgids leest u meer over de vrijwillige 
ouderbijdrage.  
- Schoolreizen in binnen- of buitenland. Vaak gaat het om hoge kosten en daarom moet u 
altijd vooraf toestemming vragen aan Leergeld.  
- Openbaar vervoer. Mogelijk is uw kind door omstandigheden genoodzaakt om met de bus 
naar school te gaan. Neem dan contact op met Leergeld, mogelijk komt u in aanmerking 
voor vergoeding van reiskosten. 
- Bijlessen. Indien de school voor uw kind bijlessen adviseert komt u, onder voorwaarden, in 
aanmerking voor vergoeding. Neem altijd vooraf contact op met Leergeld. 
- Fietsen. Als uw kind naar de middelbare school vergoedt Leergeld de aanschaf van een 
fiets. Neem altijd vooraf contact op met Leergeld. 



 
Gaat uw kind (jonger dan 18 jaar) naar MBO, HBO (hogeschool) of universiteit? Neem 
contact op met Leergeld voor vergoeding van studiekosten.  
 
Fietsen 
- Leergeld vergoedt de aanschaf van een goede tweedehands fiets als uw kind daar in 
aanmerking voor komt. Neem altijd eerst contact op met Leergeld.  
 
Computers 
Voor de aanschaf van een computer (pc, tablet, laptop) moet u bij de gemeente 
Hilvarenbeek zijn. U moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, de gemeente kan u daar 
meer over vertellen. Neem daarom altijd vooraf contact op met de afdeling Werk en 
Inkomen van de gemeente. E-mail: werkeninkomen@hilvarenbeek.nl  013 – 505 8300 
 
 
Spreekuur 
U kunt met uw vragen weer elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur terecht op het 
spreekuur van Leergeld. Locatie: Vrijthof 11 Hilvarenbeek (kantoor Contour). 
Let op: vanwege corona moet u vooraf melden dat u komt. Stuur een mail naar 
info@leergeldhilvarenbeek.nl  
 
Wij wensen u en uw kinderen een fijne vakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Leergeld Hilvarenbeek 
 
 
Hebt u vragen? Stuur een mail naar info@leergeldhilvarenbeek.nl  
 


