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1. Vooraf
Het karakter van dit document moet gezien worden als een zwaarwegend richtsnoer, vastgesteld
door het bestuur van LgWBO, dat alleen gewijzigd of aangevuld kan worden op basis van een geldig,
daartoe strekkend bestuursbesluit.
2. Beoordelingscriteria steunaanvragen
2.1
De gevraagde activiteit of kostenvergoeding moet bijdragen aan de educatieve, sociale, sportieve, culturele of
emotionele ontwikkeling van het kind.
Voor steunaanvragen m.b.t. schoolaangelegenheden is het van belang dat kinderen onderwijs kunnen volgen
volgens de gebruikelijke Nederlandse maatstaven. Dit impliceert dat er financiële middelen moeten zijn/komen
voor boeken, vervoer, schoolreisjes, schooltassen en andere onmisbare hulpmiddelen.
Andere steunaanvragen dan m.b.t. schoolaangelegenheden dienen bij te dragen aan een normaal sociaal leven,
sportbeoefening of muzische vorming.
2.2.
Het kind woont binnen de grenzen van een van de gemeenten die bij LgWBO zijn aangesloten. Kinderen die
buiten een Leergeldgemeente wonen, maar schoolgaan in een Leergeldgemeente van LgWBO kunnen
afhankelijk van de situatie in aanmerking komen.
2.3.
Het kind voor wie een steunaanvraag wordt gedaan, is tussen 4 en 18 jaar oud.
2.4.
Er moet gebruik gemaakt zijn van wettelijke voorliggende voorzieningen.
2.5
Er moet aantoonbaar gebruik gemaakt zijn van een beroep op een betalingsregeling of kwijtscheldingsregeling op
school.
2.6.
De ouders hebben geen financiële mogelijkheden de gevraagde voorziening zelf te bekostigen omdat hun
inkomen te laag is en/of omdat de vaste lasten en verplichtingen te hoog zijn om nog genoeg leefgeld over te
houden.

2.7
Een voorschot kan worden verstrekt indien daaraan een voorliggende wettelijke
bekostigingsvoorziening ten grondslag ligt.
2.8
Een gift kan worden verstrekt indien de aanvrager geen gebruik kan maken/gebruik heeft gemaakt van
voorliggende voorzieningen of wanneer als gevolg van specifieke persoonlijke omstandigheden
zijn/haar besteedbaar inkomen lager uitkomt dan de bijstandsnorm. De hiervoor vastgestelde criteria
onder 2.4 en 2.5 en 2.6 zijn daarbij van toepassing.
2.9.
Aanvullende criteria :

Algemeen:
Toetsing inkomen:
- Schuldsanering: Het vrij te laten bedrag (VTLB) wordt gezien als het
inkomensbedrag tenzij het inkomen lager is dan het VTLB
- Indien het gezin tijdelijk meer inkomen heeft, moet het gemiddelde inkomen van
minimaal een kwartaal worden genomen.
Schoolse activiteiten
- Schoolfoto’s worden niet vergoed
- Gymkleding wordt niet vergoed
- Ouderbijdrage wordt op het B.O. vergoed met een maximum van € 15,=.
Uitgangspunt is dat de school ook een deel voor haar rekening neemt.
- Ouderbijdrage V.O. wordt vergoed met een maximum van € 50,=.
Uitgangspunt is dat de school ook een deel voor haar rekening neemt.
- Gedurende de gehele schoolperiode wordt één meerdaags uitstapje gedeeltelijk vergoed door
LgWBO. In principe is de verdeling: 1/3 deel school 1/3 deel eigen bijdrage en 1/3 deel LgWBO.
Mocht een van de partijen geen ondersteuning bieden dan is de verdeling 50/50 met een
maximum van € 300,- bijdrage door LgWBO.
- Over de overige schooljaren wordt jaarlijks maximaal € 30,= per leerling vergoed voor
schoolreis, excursie, werkweek etc. (na overleg betalingsbewijs)
Buitenschoolse activiteiten
- Contributies:
Per kind per jaar(seizoen) wordt in principe één buitenschoolse activiteit vergoed met een maximum van
€ 300,=, met uitzondering van zwemles.
Zomer/zwemabonnement mag alleen als eerste activiteit als kind is aangemeld maar pas na de vakantie
start met zwemles
- Bij een aanvraag voor sport of een cursus wordt benodigde kleding of instrument dan wel bijbehorend
kamp samen met de contributie als één activiteit beschouwd. Alleen kleding die daadwerkelijk nodig is
voor de sport wordt vergoed. Geen “showkleding”
- Cursussen waartoe de school bemiddelt of gelegenheid biedt vormen een buitenschoolse activiteit (vb.
type- cursus, cursus Engels etc.)
Overige vergoedingen
- Een kind tussen 12 en 18 jaar komt in de periode tussen deze twee leeftijden voor maximaal 2 fietsen in
aanmerking
- Ieder gezin kan in aanmerking komen voor één computer en een internetvergoeding (alleen n
Oosterhout). In geval van een gezin van minimaal drie kinderen waarvan er twee op het v.o. zitten, kan
een tweede computer worden verstrekt Deze voorzieningen moeten systeemtechnisch gekoppeld
worden aan één kind maar telt als zodanig niet mee voor het totaal aantal aanvragen van dat kind
o Vergoeding computer vanaf groep 5 basisonderwijs
o Vergoeding abonnementskosten internet door LgWBO gebeurt alleen bij volledige subsidie van
de gemeente. (v.o. gemeente Oosterhout)
o De aanleg van de internetverbinding wordt niet vergoed door LgWBO alleen de maandelijkse
abonnementskosten tot een max. van € 15,=
- Tussen-schoolse opvang wordt alleen vergoed als de opvang strikt noodzakelijk is (bijv. werkende
ouder(s), inburgeringscursus, medische gronden)
- Voor- en naschoolse opvang wordt alleen bij hoge uitzondering vergoed (mogelijkheden via de
belastingdienst)
- Vergoeding voor testen als dyslexie, remedial teaching, Compaz (studierichting bepaling), Cambridge
Engels wordt per situatie beoordeeld. (vergoeding bij voorkeur 1/3-1/3-1/3)
(Mutaties in dit document geschieden op basis van jaarlijkse evaluatie en daartoe genomen bestuursbesluiten).

