Kindpakket voor Leusdense gezinnen met een minimuminkomen
(tot 130% van de bijstandsnorm)

Het Kindpakket is een regeling waarmee de gemeente Leusden kinderen uit huishoudens met een
laag inkomen wil ondersteunen in de maatschappelijke participatie en schoolkosten.
De regeling geldt voor schoolgaande kinderen en kan aangevraagd worden per schooljaar (1 juli tot
30 juni) m.u.v. de Luierbijdrage. Zolang een gezin kinderen heeft die hiervoor in aanmerking komen,
kunnen de bijdragen elk jaar opnieuw (vanaf mei) voor het komende schoolseizoen worden
aangevraagd (m.u.v. de Luierbijdrage). U kunt meerdere bijdragen per kind aanvragen.
Hieronder worden de voorwaarden voor de bijdragen toegelicht. Voor een uitgebreidere
omschrijving verwijzen wij u naar de beleidsregels Kindpakket Leusden 2020.
Bijdragen die u kunt aanvragen:
1. Kledingpas
U kunt jaarlijks een vergoeding aanvragen voor de kosten die u maakt voor de aanschaf van nieuwe
kleding voor uw kinderen op de basis- of middelbare school.
Voor wie: schoolgaande kinderen (4-18 jaar)
Voorwaarde: geboortedatum kind kunnen aantonen (b.v. via zorgpolis)
Wat: Fashioncheque t.w.v. € 150,-, in te leveren bij winkels in Amersfoort en Leusden die hierbij zijn
aangesloten
Hoe: kan na aanvraag en toekenning op vertoon van toekenningsbrief afgehaald worden bij de balie
in ’t Huis van Leusden
Bijzonderheden: De kledingpas wordt automatisch verstrekt aan bijstandsgerechtigden (peildatum 1
juli). Voor seizoen 2019/2020 is dat al gebeurd en kunt u niet opnieuw aanspraak maken op de
kledingpas via de regeling Kindpakket.
2. Bijdrage in schoolkosten voor brugklassers
U kunt eenmalig een vergoeding aanvragen voor de kosten die u maakt voor de aanschaf van nieuwe
schoolspullen voor uw kinderen in de brugklas.
Voor wie: kinderen die naar de brugklas gaan
Voorwaarde: kopie bewijsstuk dat het kind naar de brugklas gaat bij aanvraag voegen, b.v. schoolpas
of uitdraai Magister
Wat: Fashioncheque t.w.v. € 100,-, in te leveren bij winkels in Amersfoort en Leusden die hierbij zijn
aangesloten (b.v. Hema en Bruna)
Hoe: kan na aanvraag en toekenning op vertoon van toekenningsbrief afgehaald worden bij de balie
in ’t Huis van Leusden
Bijzonderheden: eenmalige bijdrage
3. Meedoen bijdrage voor kinderen in de Bovenbouw
U kunt jaarlijks een vergoeding aanvragen voor uw kinderen in de bovenbouw, zodat zij samen met
vrienden of klasgenoten deel kunnen nemen aan activiteiten.
Voor wie: kinderen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (VMBO/Mavo klas 3 en 4, Havo 4
en 5, VWO 4, 5 en 6).
Voorwaarde: kopie bewijsstuk dat het kind in de bovenbouw zit bij aanvraag voegen, b.v. schoolpas
of uitdraai magister
Wat: na aanvraag en toekenning staat maximaal € 150,- per schooljaar gereserveerd voor b.v. een
bezoek aan de bioscoop, festival, sportwedstrijd, pretpark, etc. De bijdrage geldt tot uiterlijk 1 juli
van het huidige schooljaar.

Hoe: declareren door kaartje, ticket o.i.d. op te sturen. Bedrag van het kaartje wordt vervolgens
overgemaakt naar uw bankrekening. Meerdere activiteiten mogelijk tot maximaal € 150,-.
Bijzonderheden: zonder bewijsstuk wordt er geen geld overgemaakt (kermisbezoek valt hier b.v. dus
niet onder).
4. Huiswerkbegeleiding
U kunt jaarlijks een vergoeding aanvragen voor huiswerkbegeleiding van uw kinderen in het
voortgezet onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben, omdat zij anders dreigen te blijven
zitten.
Voor wie: kinderen in het voortgezet onderwijs (m.u.v. Praktijkonderwijs en Speciaal Onderwijs)
Voorwaarde: d.m.v. rapport/cijferlijst kunnen aantonen dat cijfers onvoldoende zijn en kind dreigt te
blijven zitten
Wat: na aanvraag en toekenning is er een bedrag van maximaal € 600,- per schooljaar beschikbaar
Hoe: bedrag wordt overgemaakt naar huiswerkinstituut/-begeleider
Bijzonderheden: wanneer de school zelf kosteloos huiswerkbegeleiding biedt, is dat voorliggend en
kunt u geen aanspraak maken op de bijdrage uit het Kindpakket.
Zo niet, dan kunt u zelf een keuze maken voor een huiswerkbegeleidingsinstituut.
5. Luierbijdrage
U kunt een vergoeding aanvragen voor de kosten van luiers.
Voor wie: kinderen tot 3 jaar
Voorwaarde: geboortedatum van het kind kunnen aantonen d.m.v. geboortekaartje of zorgpolis
Wat: na aanvraag en toekenning is er een bedrag van € 24,- per maand beschikbaar tot het kind 3
jaar wordt
Hoe: per kwartaal wordt het bedrag voor drie maanden overgemaakt naar uw bankrekening (€ 72,voor 3 maanden)
Bijzonderheden: loopt door tot het kind 3 jaar wordt. Er hoeft geen verificatie van de besteding te
worden overlegd.

