
Bijlage bij de schoolgids: Schoolkostenregeling 
 

Schoolkostenregeling 

Het leven voor een gezin met kinderen is duur. De schoolkostenregeling is er om ouders met 
een laag inkomen tegemoet te komen in de kosten van hun schoolgaande minderjarige 
kinderen.  

U leest hierover meer in de bijlage ‘Schoolkostenregeling’. 

Het gaat alleen om onvermijdbare schoolkosten, zoals de ouderbijdrage, de kosten voor 
schoolactiviteiten of bijkomende kosten voor materialen.  

De maximale bijdrage per schooljaar bedraagt: 

● - € 150,- per kind in het basisonderwijs 
● - € 300,- per kind op het voortgezet onderwijs  

Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor deze bovenstaande regelingen moet u aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

● U bent een inwoner van de gemeente Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
of Heemstede; 

● U heeft een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm; 
● Uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) is niet meer dan:  

€   5.895,- voor een alleenstaande; 
€ 11.790,- voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden.  

Wat is 110% van de bijstandsnorm? 
Als u gebruik wilt maken van vergoedingen en regelingen, ziet u vaak als voorwaarde dat uw 
inkomen niet hoger mag zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Hoe hoog die norm is, is 
afhankelijk van uw situatie: 

● € 1.004,- als u alleenstaand bent; 
● € 1.004,- als u alleenstaande ouder bent; 
● € 1.434,- voor een echtpaar/samenwonenden; 
● €    358,- voor als u in een inrichting verblijft;  
● € 1.126,- als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en alleenstaand bent; 
● € 1.538,- als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en getrouwd bent of samenwoont 
Deze bedragen gelden per 1 januari 2015 en zijn netto exclusief vakantietoeslag. Het soort 
inkomen dat u hebt maakt niet uit. Ook als u geen uitkering krijgt van de IASZ, kunt u 
gebruik maken van de regeling. Voor zelfstandigen gaan we uit van de belastingaangifte 
over het voorgaande jaar en de daarbij behorende stukken.  
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