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NIEUW SCHOOLJAAR,
EXTRA KOSTEN!

Wat doe ik als ik niet  
tevreden ben?

Schoolkosten, maar weinig geld?
Bijles of huiswerkbegeleiding  

nodig, maar krappe beurs?
De gemeente kan helpen!



Gaan uw kinderen naar school en heeft u een laag inkomen? Dan is het kopen 
van schriften, gymspullen of het betalen van een schoolreisje vaak een grote 
uitgave. De gemeente kan helpen met een Tegemoetkoming schoolkosten. De 
Tegemoetkoming schoolkosten kunt u aanvragen voor elk van uw kinderen en 
voor ieder nieuw schooljaar.
•	basisonderwijs € 100
•	voortgezet onderwijs € 200

Brugklas
Voor uw brugklasser kunt u een extra bedrag aanvragen van € 200. Dit geld kunt 
u gebruiken voor de aanschaf van bijvoorbeeld woordenboeken, een atlas, een 
laptop of tablet. Deze vergoeding kunt u één keer aanvragen, dus niet meer als 
uw kind is blijven zitten.
•	voortgezet onderwijs brugklas € 400

In Haarlem telt iedereen mee! Dit jaar krijgt elk schoolgaand kind dat in  
aanmerking komt voor de Tegemoetkoming schoolkosten extra € 50 om zelf te 
besteden. Bijvoorbeeld voor een uitje naar een pretpark, kleding of speelgoed. 

Heeft uw schoolgaand kind (tot 18 jaar) bijles of huiswerkbegeleiding nodig?  
De gemeente kan helpen met een Tegemoetkoming in de kosten voor bijles 
of huiswerkbegeleiding. U kan een vergoeding krijgen tot maximaal € 100 per 
maand. U heeft voor de aanvraag een verklaring van de school nodig. Kijk voor 
alle voorwaarden op www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles

Let op!
De gemeente behandelt alleen volledig ingevulde én ondertekende formulieren. 

Tegemoetkoming schoolkosten

Keuzebudget voor kinderen

Huiswerkbegeleiding of bijles
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Hoe vraagt u de Tegemoetkoming aan?
Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen en 
ingevuld. Heeft u geen Haarlempas dan kunt u op www.haarlem.nl/regelingen-
bij-een-krappe-beurs een aanvraagformulier downloaden, of u neemt contact op 
met de gemeente Haarlem via 14 023. 
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