SOCIAAL FONDS

Doel
Tegemoetkoming in de kosten van de afdelingsactiviteiten,
excursies, ouderbijdrage en incidenteel hulpmiddelen voor minder
draagkrachtige ouders/verzorgers opdat de kosten nimmer een
belemmering zijn voor het volgen van onderwijs. De tegemoetkoming in
de ouderbijdrage wordt slechts verstrekt indien geen beroep kan
worden gedaan op het kind gebonden budget van de Belastingdienst of
bij Stichting Leergeld of op bijzondere bijstand van uw gemeente.
Voor wie?
Voor ouders/verzorgers van leerlingen die een bruto-inkomen hebben tot maximaal 130% van het
wettelijk minimumloon kunnen aanspraak maken op het sociaal fonds. U kunt bij ons alleen in
aanmerking komen voor het sociaal fonds als het bij uw gemeente of bij Stichting Leergeld niet
lukt. Ook kunt u bij Stichting leergeld een vergoeding aanvragen. In de schoolgids kunt u meer
informatie vinden over een tegemoetkoming in de schoolkosten.
Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van het toe te kennen bedrag kan nooit hoger zijn dan het bedrag wat door de school
gefactureerd wordt en wat middels de algemene voorwaarden in Schoolloket wordt
overeengekomen.
Daarnaast kunnen er aanvullende kosten voor onderwijs gerelateerde excursies en werkweken,
sportklas, brugklaskamp in rekening gebracht worden. Ook hier kunt u beroep doen op het sociaal
fonds. Het sociaal fonds faciliteert ook incidenteel hulpmiddelen voor leerlingen als daar een
medische noodzaak voor is. In het laatste geval wordt elke aanvraag apart beoordeeld in hoeverre
een tegemoetkoming vanuit het sociaal fonds wordt toegekend. Hiervoor is een apart
aanvraagformulier beschikbaar.
Bij een bruto inkomen ten opzichte van het wettelijk minimum loon tot 120%:

Bedragen < € 150,00
Bedragen > € 150,00- € 450,00

Sociaal Fonds
volledig vergoed
75% wordt vergoed en 25% = eigen bijdrage

Bij een bruto inkomen ten opzichte van het wettelijk minimum loon tussen 120% en 130%:

Bedragen < € 150,00
Bedragen> € 150,00 - € 450,00

Sociaal Fonds
75% wordt vergoed en 25% = eigen bijdrage
50% wordt vergoed en 50% = eigen bijdrage

Hoe aanvragen?
U kunt schriftelijk of telefonisch een formulier opvragen bij de afdeling financiële zaken van het
Bestuursbureau van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (Postbus 19, 6680 AA Bemmel, tel.
0481-470913). Per leerling moet U één formulier insturen. U dient daarnaast een
inkomensverklaring mee te sturen, deze kunt U opvragen via de Belasting Telefoon 0800-0543.
Aanvragen gelden per schooljaar en dienen eventueel weer opnieuw te worden aangevraagd bij
een nieuw schooljaar.
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Behandeling
Na controle van de aanvraag ontvangt de betrokkene bericht over toekenning of afwijzing.
Bescheiden worden uitsluitend bewaard binnen de afdeling financiële zaken van het
Bestuursbureau van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe ten behoeve van het
debiteurenbeheer en worden dus niet opgenomen in het leerlingendossier.
Uitbetaling
Bij de volledige toekenning wordt het te vergoeden bedrag verrekend met nog openstaande
facturen of aan u uitbetaald (als facturen reeds zijn voldaan).
Bijlage: formulier aanvraag tegemoetkoming afdelingsactiviteiten, excursies en ouderbijdrage
Scholengroep Over- en Midden-Betuwe.
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Formulier aanvraag tegemoetkoming
afdelingsactiviteiten, excursies en ouderbijdrage
van Scholengroep Over- en Midden-Betuwe
Ondergetekende:
Naam:

…………………………………………………

Adres:

…………………………………………………

Postcode en woonplaats:

…………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………….....

IBAN nummer:

…………………………………………………

Ouder/verzorger van:
Naam leerling:

………………………………………………..

Leerling nummer:

…………………………………………………

Klas:

………………………………………………..

Locatie*:

OBC Bemmel

OBC Huissen

OBC Elst

HPC Zetten

Verzoekt in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de
afdelingsactiviteiten, excursies, ouderbijdrage, sportklas, brugklaskamp en werkweken.
Betreft schooljaar:

………………………………………….…

Ondergetekende verklaart dat het gezinsinkomen niet meer bedraagt dan 120% / 130%*
van het wettelijk minimumloon; een kopie van de inkomensverklaring is bijgesloten.
Ondergetekende verklaart tevens niet in aanmerking te kunnen komen voor bijzondere bijstand
van de gemeente of op andere wijze een tegemoetkoming voor deze kosten te kunnen ontvangen.
*doorhalen wat niet van toepassing is.

Handtekening:

……………………………………………….…

Datum:

……………………………………………….…

Alle informatie in dit document is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen en hebben betrekking op het
schooljaar 2019-2020..
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