Aan:
De ouders/verzorgers
van de leerlingen op de
basisscholen en VO-scholen in Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht.

Bergen op Zoom, 17 augustus 2020.

Geachte ouders/verzorgers,
Stichting Leergeld De Brabantse Wal stelt zich ten doel om alle jongeren van 4 – 18 jaar
volwaardig te laten deelnemen aan onderwijs, sportieve activiteiten en culturele vorming.
Reden om onze activiteiten op dit moment onder de aandacht van u als ouders/verzorgers van
de leerlingen in PO en VO te willen brengen. Immers, het nieuwe schooljaar biedt leerlingen
straks weer nieuwe kansen. Kansen die Leergeld graag wil ondersteunen!
Zoals U weet is de Stichting Leergeld al enkele jaren actief in de drie gemeenten op de
Brabantse Wal en zo hopen we ook voor kinderen waarvan de financiële middelen van de
ouders/verzorgers beperkt zijn toch een aantal zaken mogelijk te maken. Ons uitgangspunt is
steeds: Alle kinderen moeten mee kunnen doen!
De doelgroep van Leergeld:
- kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar.
- Gezinnen met een inkomen < 120 % van sociaal minimum
Concreet ligt deze grens op dit moment netto per maand zonder vakantietoeslag voor
een gezin bij € 1.713,77 en voor een alleenstaande ouder bij € 1.199,64.
Wat kan Leergeld betekenen voor kinderen in de doelgroep?
Er bestaan 2 regelingen.
a. Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen (afgekort MPSK-regeling)
Dit is een regeling van de drie gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en
Woensdrecht en Leergeld verzorgt de uitvoering. De regeling gaat uit van de
inkomenssituatie van ouders/verzorgers en geldt in de volgende gevallen.
1.
2.
3.

Via de ISD wordt een uitkering ontvangen en het totale gezinsinkomen is lager dan
120% van het sociaal minimum.
Via werk is het gezinsinkomen lager dan 120% van het sociaal minimum.
Via een andere uitkering, bijvoorbeeld WIA, is het gezinsinkomen lager dan 120%
van het sociaal minimum.
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4.

Via een combinatie van werk en/of uitkering is het gezinsinkomen lager dan 120%
van het sociaal minimum.
Een aanvraag voor de MPSK-regeling loopt via de ISD. Die beoordeelt en geeft een
beschikking af en dan kan de aanvraag verder in behandeling genomen worden door
Leergeld. De MPSK-regeling biedt de volgende mogelijkheden: het lidmaatschap van
een sportvereniging, het volgen van muzieklessen of deelname aan een schoolreisje.
Ook zwemlessen (diploma A en B), een bijdrage voor een fiets bij de start op het VO
of de verstrekking van een laptop op dat moment is mogelijk. Kiest een leerling voor
een themaklas (denk aan een sport-, cultuur- of wetenschapsklas of het technasium)
dan worden die extra kosten ook (grotendeels) vergoed.

Ontvangt u geen uitkering via de ISD of ligt het gezinsinkomen boven de 120% van het
sociaal minimum dan kunt u zelf rechtstreeks een aanvraag indienen bij Leergeld.
Hierna leest u meer over Leergeld.
b. De Leergeld-formule
De activiteiten van Leergeld De Brabantse Wal zijn vaak aanvullend op de MPSKregeling, maar zijn ook van toepassing als het gezinsinkomen tussen 120 en 130 %
van het bijstandsniveau is. De MPSK-regeling vergoedt maar één activiteit,
bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub of de deelname aan een schoolreisje.
Leergeld heeft de mogelijkheid om ook die tweede activiteit te vergoeden!
In bijzondere omstandigheden beslist Leergeld zelf of er iets gedaan kan worden voor
kinderen en wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers.
Elke ouder/verzorger kan ook zelf een aanvraag indienen bij Leergeld! Neemt u gerust
contact op met de coördinator van Leergeld via telefoonnummer 0164-262912 of per
email via leergeld.brabantsewal@hotmail.com.
Meer informatie over Stichting Leergeld de Brabantse Wal is te vinden op de website
www.leergeld.nl/de brabantsewal.
Schroomt u niet om een beroep te doen op Stichting Leergeld De Brabantse Wal. Het
uitgangspunt van onze stichting die draait op vrijwilligers is heel eenvoudig …
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is later meetellen !
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Postbus 103
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