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Onderwerp U kunt een vergoeding aanvragen voor schoolkosten voor kinderen tussen 4 
en 17 jaar 

 

Geachte ouder/verzorger,  
 
Heeft u een laag inkomen en heeft u kinderen tussen 4 en 17 jaar? Dan kan de gemeente een 
deel van de schoolkosten vergoeden. In deze brief leest u wat u moet doen om de vergoeding 
voor schoolkosten te krijgen en welke vergoedingen er nog meer in het kindpakket zitten. 
 
U kunt nu een aanvraag doen voor schoolkosten 2022-2023 
De vergoeding voor schoolkosten is een vast bedrag uit het kindpakket. Voor kinderen op de 
lagere school is de vergoeding maximaal € 155 per kind. Voor kinderen op de middelbare school 
is de vergoeding maximaal € 310 per kind.  
 
Het kindpakket vergoedt ook andere kosten die ouders/verzorgers maken voor hun kinderen 

• Laptopregeling: Kinderen tussen 8 en 17 jaar kunnen eenmaal in de 4 jaar een laptop, 
Chromebook of tablet krijgen. Als er meer dan 2 kinderen in een gezin zijn, krijgen zij 
samen 2 apparaten per 4 jaar. 

• Jong Haarlemmermeer doet mee! Is een regeling voor kinderen tussen 4 en 17 jaar. De 
gemeente kan de kosten voor sportclubs, muzieklessen, scouting et cetera betalen. De 
vergoeding is maximaal € 500 per kind per jaar. Voor zwemlessen is dat maximaal          
€ 525.  

• Bijles, Citotraining of examentraining is een regeling voor kinderen tussen 9 en 17 
jaar. De vergoeding is maximaal € 2000 per kind. Eén kind kan één keer zo’n 
vergoeding krijgen. 

 
Kijk op https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/bereken-uw-recht of u aan de 
voorwaarden voldoet  
Voldoet u volgens deze website aan de voorwaarden om een vergoeding te krijgen? Dan kunt u 
een aanvraag voor een vergoeding indienen. Hiervoor hebben wij informatie nodig over uw 

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/bereken-uw-recht
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inkomen en vermogen. Dat gaat via Digid. Heeft u moeite met het invullen van formulieren, dan 
kunt u daar hulp bij krijgen. Kijk daarvoor op: 
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/aanvraagformulier-sociale-dienstverlening.  
 
Wij doen er alles aan om u binnen twee maanden duidelijkheid te geven over uw aanvraag 
Door tekort aan personeel kan het langer duren. Het is mogelijk dat een medewerker van de 
gemeente u belt om uw aanvraag te bespreken. Als het nodig is, maakt de medewerker met u 
een afspraak voor een extra gesprek over uw specifieke situatie.  
Wilt u meer weten over de regelingen van het kindpakket? Kijk dan op 
https://haarlemmermeergemeente.nl/kindpakket. 
 
Heeft u nog vragen? U kunt terecht bij de pluspunten van MeerWaarde  
Kijk op https://www.meerwaarde.nl/pluspuntenvoor een pluspunt bij u in de buurt. De 
pluspunten zijn ook telefonisch bereikbaar op 023-5698888. U wordt dan doorverbonden naar 
een pluspunt bij u in de buurt. 
 
Hoogachtend, 
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