
Armoedebeleid gemeente Meerssen 
Informatie voor ouders van schoolgaande kinderen op Stella Maris College 
 
In de gemeente Meerssen hoeft niemand aan de kant te staan. Ook niet als het gaat om meedoen op 
school. Als u een uitkering of een minimuminkomen heeft, kunnen u en uw kind(eren) gebruik maken 
van onderstaande regelingen.  
 
Tegemoetkoming in de schoolkosten 
Deze regeling laat uw kinderen deelnemen aan activiteiten op het voortgezet onderwijs. 
De maximale vergoeding per jaar is € 155,00 per kind per schooljaar voor ouders van schoolgaande 
kinderen in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Uw gezinsinkomen mag 
niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. 
 
Deze regeling wordt uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Zij beoordelen of u 
voldoet aan de voorwaarden en bepalen welke bewijsstukken u dient aan te leveren. 
Voor meer informatie, vragen of het maken van een afspraak: 

 op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur, Randwycksingel 22 te Maastricht; 

 op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 14 043 (spreek ‘Maastricht’ 
in bij de spraakcomputer). 

 
Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland 
Stichting Leergeld richt zich onder het motto ‘Alle kinderen mogen meedoen’ op het voorkomen van 
sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. De stichting biedt 
schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Leergeld kan op verschillende gebieden ondersteunen: 
 

 Onderwijs: Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. 
Voorbeelden van aanvragen op onderwijsgebied zijn aanvragen voor een ouderbijdrage, 
schoolreisje, schoolkamp of vervoer naar school. 

 Verjaardag: Stichting Jarige Job helpt kinderen door de belangrijkste dag van het jaar 
mogelijk te maken. Stichting Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde 
van € 35,00 met alles erop en eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix, traktaties voor op 
school, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Stichting Leergeld kan deze verjaardagsbox voor 
uw kind aanvragen. Zie www.stichtingjarigejob.nl. 

 Sport: Door mee te doen met sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren 
omgaan met winnen en verliezen. Stichting Leergeld kan een aanvraag indienen bij het 
Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds betaalt voor kinderen van 4 tot en met 20 jaar 
sportcontributie en benodigde sportattributen voor maximaal € 225,00 per kind per jaar. Het 
geld wordt overgemaakt naar de sportvereniging of sportwinkel. Zie 
www.jeugdsportfonds.nl. 

 Cultuur: Ook meedoen op het culture vlak is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 
Hierbij kunt u denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals 
schilderen of toneelspelen. Stichting Leergeld kan een aanvraag indienen bij het 
Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds betaalt voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar het 
lesgeld voor maximaal € 450,00 per kind per jaar. Het geld wordt overgemaakt naar de 
instelling waar het kind les heeft. Zie www.jeugdcultuurfonds.nl. 

 Welzijn: Ook overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting of 
kindervakantiewerk, behoren vaak tot de mogelijkheden. Als een kind met de fiets naar 
school moet, kan Stichting Leergeld wellicht ook helpen bij de aanschaf van een 
(tweedehands) fiets. En als het kind een computer/laptop nodig heeft om huiswerk voor 
school te maken, dan kan Stichting Leergeld wellicht ook helpen.  

http://www.stichtingjarigejob.nl/
http://www.jeugdsportfonds.nl/
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/


 
Wilt u weten wat Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland zou kunnen vergoeden of een afspraak 
maken? Zie www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl. 
De stichting is op maandag, dinsdag en woensdag van 9.30 tot 12.00 uur bereikpaar op 
telefoonnummer 043-3118810.  
Een afspraak maken kan bij voorkeur per mail: leergeldmaastrichtenheuvelland@gmail.com. 
 

http://www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl/
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