Stichting Leergeld West-Brabant Oost (leergeld WBO) is in 2003
gestart in de gemeente Oosterhout met als doel kinderen uit
minimagezinnen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te ondersteunen
bij deelname aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Inmiddels doen wij dat in de gemeenten: Aalburg, Dongen,
Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Oosterhout,
Werkendam en Woudrichem.

Correspondentieadres:
Postbus 4093
4900 CB Oosterhout
T: 0162-428487
E: info@leergeldwbo.nl
W: leergeldwestbrabantoost.nl

WAARVOOR KAN ER EEN AANVRAAG WORDEN INGEDIEND?
1.
2.

Binnenschoolse zaken als ouderbijdrage, schoolreis of andere schoolkosten.
Buitenschoolse activiteit. Je kan dan voor één ding kiezen bijvoorbeeld sport (divers) of cultuur (H19)
of welzijn (zwemmen A+B, scouting).

WIE DIENT DE AANVRAAG IN?
1.
2.

Uitsluitend de ouder/verzorger van het kind mag aanvragen.
De ouder/verzorger kan in voorkomend geval een andere persoon vragen dit samen met hem/haar te
doen.

HOE KUNT U EEN AANVRAAG INDIENEN?
1.
2.
3.
4.

Met het contactformulier op onze website (www.leergeldwbo.nl)
Via e-mail: info@leergeldwbo.nl
Bellen naar kantoor. Dinsdag t/m donderdag tussen 9 en 12.30 uur (tijdens alle schoolvakanties zijn
wij gesloten).
Invullen van de antwoordkaart in de folder die op school, gemeentehuis, Theek 5 etc. beschikbaar is.

WAT GEBEURT HIERNA?
1.
2.
3.

We maken een afspraak voor een huisbezoek om de aanvraag in te vullen en verdere vragen te
beantwoorden.
Na de beoordeling op kantoor, van uw inkomen en het verzoek voor de kinderen, krijgt u bericht over
de beslissing.
We spreken duidelijk af wat er gaat gebeuren, wanneer en door wie.

LET OP: Het kan zijn dat we u eerst verwijzen naar de gemeente omdat zij in sommige gevallen nog een
financiële bijdrage kunnen leveren en die moet eerst gebruikt worden.

EN VOLGEND JAAR?
Ieder volgend schooljaar moet er opnieuw een aanvraag worden ingediend. Als u bij ons reeds bekend bent
dan krijgt u daarvoor automatisch een herinneringsbrief hoe u moet reageren.
Als u niet zeker weet of u in aanmerking komt voor hulp via Leergeld, neem dan altijd contact op dat geeft
ons de mogelijkheid er naar te kijken.

