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Wat is een bijdrage voor schoolkosten?
Een bijdrage voor schoolkosten is een bijdrage voor kosten die opvoeders maken voor hun
schoolgaande kind(eren) tot 18 jaar. Denk hierbij aan boeken, een rekenmachine of
gymkleding.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Venray. Boven de 18 jaar?
Kijk dan op de website van DUO voor meer informatie. Of bel met het Schakelplein van de
gemeente.
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Kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen?
Wilt u weten of u een bijdrage kunt krijgen aan de schoolkosten? Bel met het Schakelplein
voor meer informatie. Of kijk op de website van Stichting Leergeld.
Studenten die een bol-opleiding volgen van Gilde Educatie, kunnen misschien gebruikmaken
van de tijdelijke voorziening leermiddelen. Deze voorziening is voor studenten van 16 en 17
jaar uit minimagezinnen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld een laptop, boeken of werkkleding
kopen. Kijk voor meer informatie op de website van Gilde Educatie. Of neem contact op met
de Commissie Studentenfonds.
Als uw kind 18 is geworden, krijgt u geen kinderbijslag meer. Zit uw kind op de middelbare
school? Dan kan het een tegemoetkoming voor schoolkosten aanvragen. Kijk voor meer
informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.
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Hoe vraagt u een bijdrage voor schoolkosten aan?
Gaat het om kinderen onder de 18? Bel met het Schakelplein van de gemeente. Of kijk op de
website van Stichting Leergeld. Boven de 18? Kijk op de website van DUO.
De tijdelijke voorziening leermiddelen van Gilde Opleidingen vraagt u aan via het online
formulier van de Commissie Studentenfonds.
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Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een bijdrage
voor schoolkosten?
Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen. Is er niemand in uw omgeving die u kan
helpen? Neem contact op met Stichting Leergeld Venray. Boven de 18 jaar? Kijk op de
website van DUO.
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Krijgt u een bijdrage voor schoolkosten en is er iets
veranderd in uw leven?
Misschien bent u verhuisd, heeft u een andere baan, heeft u een ander rekeningnummer of is
er iets anders veranderd. Geef dit gelijk door. Zo zorgt u ervoor dat u later niets hoeft terug te
betalen of een boete krijgt.

Heeft u juridische hulp nodig?
Bel het Juridisch Loket. Of ga langs bij het Sociaal juridisch spreekuur in de Bibliotheek
Venray.
Sociaal juridisch spreekuur in de Bibliotheek Venray
Dit spreekuur is een samenwerking tussen Sociaal Werk Nederland, de Bibliotheek Venray en
Synthese.
Mensen kunnen gratis terecht in de bibliotheek voor al hun sociaal juridische vragen en
zorgen. Wetten en regels zijn lang niet altijd duidelijk. Soms kan iemand daar wel wat hulp bij
gebruiken.
Het sociaal juridisch spreekuur is iedere dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur en iedere donderdag
van 10.00 tot 13.00 uur.
Merseloseweg 59
5801 CC Venray
SJHVenray@synthese.nl.
www.biblionu.nl/sociaal-juridisch-spreekuur
Juridisch Loket
0900 80 20 (€ 0,25 per minuut)
www.juridischloket.nl
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