Mijn kind naar het voorgezet onderwijs!
Wat staat mij allemaal te wachten ?
Deze folder geeft informatie over de kosten van het voorgezet onderwijs

Schoolkosten
De kosten die u maakt voor een kind op het voortgezet onderwijs zijn veel hoger
dan u gewend bent van de basisschool. Schoolboeken voor het (regulier)
voortgezet onderwijs zijn gratis, maar mogelijk moet u wel borg betalen.
Daarnaast moet u aan de volgende kosten denken:
aanschaf (verplichte) laptop/tablet €200-€600, schoolkamp, excursies €50-€225,
ouderbijdrage €30-€60, kopieerpas €5-15, kluispasje/sleutel €5-€15, schriften,
pennen, agenda, woordenboeken en atlas €60, rekenmachine €10, sportkleding
en/of werkkleding, evt. fiets of busabonnement en kopieerkosten
Houd er rekening mee dat de rekeningen op verschillende tijdstippen in het jaar
komen en dat de kosten flink kunnen oplopen.
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Moeite om kosten te betalen?
Mogelijk kunt u een toeslag krijgen voor uw kinderen: het Kindgebonden Budget,
zie www.belastingdienst.nl/toeslagen
Gezinnen met een laag inkomen in de gemeente Utrecht kunnen vaak een U-pas
aanvragen. Kinderen krijgen een specifiek Kindpakket budget waarmee sport-,
cultuur- of schoolactiviteiten kunnen worden betaald. Zie www.u-pas.nl/

Wat kunt u zelf doen?
•

•

•

•

Vraag de school welke kosten wel/niet verplicht zijn zodra de rekeningen
verstuurd worden. Zo nodig bespreekt u de mogelijkheid van betalen in
termijnen.
Gebruik waar mogelijk de U-pas van uw kind(eren). Vanaf 1 juli 2021 is
het mogelijk om budgetten van de verschillende kinderen met elkaar te
combineren. Er zijn geen maximale bedragen meer voor bijv. de
schoolkosten. Let wel op, want de contributie, een laptop of de fiets
moet/kan ook aangeschaft worden met de U-pas.
Let goed op de regels van de U-pas en het beschikbare budget, zodat u
geen problemen krijgt met betaling van kosten later in het jaar of andere
kosten zoals bijvoorbeeld sportcontributie.
Vergelijk de prijzen van winkels waar u schoolspullen kunt kopen.
Let op: op de website waar u de boeken bestelt, wordt een groot aantal
extra materialen aanbevolen. Door alleen de verplichte materialen te
bestellen kunt u veel geld besparen

Verdere ondersteuning nodig?
Komt u er niet uit of heeft u extra hulp nodig?
Neem dan nu al contact op met Leergeld Utrecht.
www.leergeldutrecht.nl
info@leergeldutrecht.nl
telefonisch 030-7370332
(maandag en donderdag 10.00-13.00 uur)
Wij kijken dan of wij u verder kunnen helpen!
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